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 ۶٢۶شماره    ٩١نيمه  اول مرداد  –سال سی و چهارم

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

دست و دل بازی سرمايه 
 داران با جان کارگران

 
 

سوانح ناشی از کار بار دیگر در ایران فاجعه                  
انفجار مهيب در کارخانه آلياژ گستر قشم،         .  آفرید
 نفر از کارگران این شرکت را به شدت                        ١٥

 . مجروح و راهی بيمارستان کرد
خبر این انفجار، توسط اغلب خبرگزاری های                
جمهوری اسالمی صرفا در حد یک خبر انتشار            

و طبق معمول با گذشت چند روز همه                .   یافت
تا روزی    .  چيز به دست فراموشی سپرده شد               

دیگر، در کارخانه ای دیگر، شاهد حادثه و                        
حوادثی که هر ساله نسبت       .  انفجار دیگری باشيم   

به سال قبل افزایش یافته و جان کارگران بيشتری         
را در معرض مرگ، سوختگی، از کارافتادگی و        
دیگر آسيب های ناشی از سوانح کار قرار می                 

 . دهد
طبق گزارش خبرگزاری ها، انفجار مهيب                       

 ٢٢کارخانه آلياژ گستر قشم در شامگاه پنج شنبه           
تيرماه به دليل انفجار در یکی از کوره های این               

مدیر فنی و بازرگانی شرکت         .  کارخانه رخ داد    
 کارگر  ٦٥فشار کاری بر     :  آلياژ گستر قشم گفت    

١١درصفحه   

٢درصفحه   

ضد امپرياليسم دروغين، پوششی برای دفاع از 
 بورژوازی و پان اسالميسم

 
های متعددی وجود داشته و دارند که خود را            در هر کشوری همواره سازمان    

نامند و ادعای دفاع از منافع و اهداف طبقه کارگر و                                 سوسياليست می  
های بزرگ    داری را دارند، اما تنها در جریان تندپيچ            برانداختن نظام سرمایه  

تاریخی و رویدادهای مهم سياسی، هنگامی که جبر شرایط همه را ناگزیر به               
گاه است که روشن       کند، آن   های مشخص و شعارهای عملی می         اتخاذ تاکتيک 

کنند و کردار     ها واقعًا چه اهداف و مقاصدی را دنبال می          شود، این سازمان    می
 ها در خدمت منافع کدام طبقات است؟ آن

نباید به گفتار باور داشت، بلکه        "از این روست که لنين پيوسته تأکيد داشت             
قدرها در      این بررسی نباید آن      .  باید تاریخ واقعی احزاب را بررسی نمود             

گویند، بلکه باید در       پيرامون آن چيزی باشد که خود احزاب درباره خود می             
کنند و در        اطراف این باشد که مسایل مختلف سياسی را چگونه حل می                       

اموری که پای منافع حياتی طبقات مختلف جامعه یعنی مالکين،                                            
آید، چگونه رفتار         داران، دهقانان، کارگران و غيره به ميان می                     سرمایه

 )لنين –احزاب سياسی در روسيه ." (نمایند می

 ها و  کنفرانس بروکسل؛ نئوکان
 "ها تابو شکنی"

 
طلب و     ها و محافل متعدد و رنگارنگی از سلطنت               ست که گروه     چند سالی 
طلبان رانده شده از       ها وسبزها و اصالح      خواه گرفته تا ملی مذهبی          جمهوری

ای را در راستای ایجاد ائتالف و اتحاد خود در                های گسترده   حکومت، تالش 
های متعددی را نيز به ویژه          خارج کشور آغاز کرده و در این مورد نشست            

 به بعد    ٨٨ها که از سال          این کوشش .  اند  در آمریکا و اروپا برگزار نموده         
روندی فزاینده داشته است، پس از وقوع تحوالت مصر و تونس و دیگر                         

یابی اختالف و نزاع آمریکا و                کشورهای منطقه، خصوصًا پس از حدت            
گيری افزایش یافته و       متحدین اروپائی آن با جمهوری اسالمی، به نحو چشم            

ای از این      های متعددی توسط مجموعه       ها و اجالس     در همين رابطه نشست     
ها که عمومًا از          این تالش  .  ها و محافل بورژوائی برگزار شده است               گروه

تر شدن یا        های امپریاليستی برخوردار بوده، با هدف نزدیک               حمایت دولت  
ها و در اساس در راستای        ها، اتحاد ميان آن     نزدیک ساختن این محافل و گروه  

. ها بوده است        ایجاد یک آلترناتيو قابل اتکاء و مورد اعتماد این دولت                          
 .ها باشد جایگزینی که مورد پسند قدرت های امپریاليستی و حافظ منافع آن

 

٩درصفحه   

١٠درصفحه   

ه ای              ادی ح کشورهای گوناگون اروپا و به ویژه ات
ان                  گر جه به همين نام، مانند تمام کشورهای دی
ن                   د و ای رن سرمایه داری در بحران به سر می ب

سرمایه داران و دولت .  دیگر رازی پوشيده نيست   
ه و             ن هایشان، رسانه ها و نظریه پردازان نظم که
از کارافتاده ی سرمایه داری خود بيش از هميشه      
اجبارًا از این بحران سخن می گویند و تالش می         
ل                       ه الاق رای حل ک ه ب کنند که راه یا راه هایی ن

ه         .  برای تعدیل آن پيدا کنند     د ک ن آنان خوب می دان
ق               ررون ًا پ ت ب دیگر نخواهند توانست به دوران نس
ه       این نظم که سی سالی پس از جنگ جهانی دوم ب
از                    ي ه ن وجه ب ا ت درازا کشيد برگردند که آن هم ب

سر شد            ي ا م ا و          .  برای بازسازی ه روت ه ا ث ام
ه داران در سال های               سودهای افسانه ای سرمای
می             رونق هرگز بدون استثمار کارگران ممکن ن
شد و این خود جزئی جدایی ناپذیر از نظم طبقاتی        

ظم در        .  ميرای سرمایه داری ست    اکنون که این ن

ه                  ر ک رای دوران اخي بحرانی بی سابقه نه فقط ب
م              از ه برای تمام طول حياتش قرار گرفته است ب
ی                       ر دوش کسان ار و فشارش را ب د ب می خواه
م              ي بياندازد که در طی دهه ها با نداشتن حق تصم
يت و                 ول ه مسئ در عرصه ی اقتصادی، هيچ گون

د               ه ان ت داش دایش آن ن ه       .  دخالتی در پي ای ذا سرم ل
ر آن،                   يش ت ظ سود و کسب ب رای حف داران ب
ا را              روزی کارخانه ها را می بندند، روزی آن ه
م              زدهای ک م به کشورهایی منتقل می کنند که دست
ود، روزی                رداخت می ش ران پ ارگ ه ک ری ب ت
ات های                   ي ال د، روزی م ن ن دستمزدها را کم می ک
از            ي غيرمستقيم را بر اقالم و خدمات اوليه مورد ن
م ممکن است                         د و روزی ه رن مردم باال می ب
ا                  د ت دازن ان ي دوباره یک جنگ جهانی دیگر راه ب
اد                     ع ا را در اب همه چيز را نابود کنند و انسان ه

 .ميليونی به کام مرگ بفرستند

 ها را واژگونه جلوه دهند کوشند واقعيت مرتجعين بيهوده می
 

اجالس "ی ما، بلندکردن پرچم حمایت از زنان در جهان با برگزاری                               یکی از طنزهای تلخ زمانه         
در حالی که . های تاریخ است ترین حکومت هم در یکی از ضد زن آن"!! المللی زنان و بيداری اسالمی بين

 کشور در این کنفرانس مضحک شرکت کرده بودند، چند       ٨٠های ميلياردی از  صدها زن با صرف هزینه 
ها با استفاده     دليل نوع پوشش آن     وشتم و دستگيری زنان به      تر ماموران انتظامی به ضرب      طرف  خيابان آن 

 .شود ها نيز پرداخت می ها از جيب آن های این ولخرجی از چماق و اسلحه مشغول بودند، زنانی که هزینه
های برج ميالد    تيرماه در سالن همایش٢١ و ٢٠در روزهای " المللی زنان و بيداری اسالمی اجالس بين "

ی این اجالس که          برگزارکننده.   کشور از جمله ایران برگزار گردید            ٨٠ نفر از       ١۵٠٠و با شرکت       
است که دبيرکل آن علی اکبر         "  مجمع جهانی بيداری اسالم     "های ميلياردی آن را پرداخت کرد،             هزینه

آوری را که باید برای بهداشت، درمان،         این مجمع هر ساله مبالغ سرسام     .  باشد  ای می   والیتی مشاور خامنه  

 معدنچيان اسپانيا، پيشتازان مبارزه عليه سياست های رياضتی

 خالصه ای از
  اطالعيه های سازمان
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

تجربه تمام دورانی که به ویژه جمهوری اسالمی          
به قدرت رسيد، صحت این گفتار لنين را مکرر              

به عينه دیدیم که       .  در ایران نيز به اثبات رساند          
ترین تحوالت و رویدادهای      چگونه در جریان مهم   

سياسی این دوران، از جمله استقرار جمهوری               
های ایران و عراق، ماجرای  اسالمی، جنگ دولت

طلبی و گزینش ميان بد و بدتر، برخی از              اصالح
های به اصطالح سوسياليست با                   این سازمان   

توجيهات پوشالی مبارزه ضد امپریاليستی، دفاع           
از ميهن، دفاع از جناح به اصطالح                                          

طلب، آشکارا تمام           ترموسوم به اصالح          معتدل
ادعاهایشان را در مورد سوسياليسم و منافع                       

داران ،    کارگران کنار نهادند و از منافع سرمایه          
 .ها دفاع کردند  اسالميست مالکين و پان

در عمل نيز، این واقعيت چنان واضح و روشن               
ها   خود را نشان داد که حتا برخی از این سازمان            

با ظاهرًا انتقاد بعدی از عملکرد و مواضع خود،            
ها    ناگزیر به این اعتراف شدند که اقدامات آن                  

چيزدیگری جز خدمت به منافع و اهداف طبقه                 
 .دار و تحکيم جمهوری اسالمی نبوده است سرمایه

توان با توجه      اکنون اما سؤال این است که آیا می          
به این تجارب نتيجه گرفت، الاقل تا جایی که پای           
رژیم جمهوری اسالمی به عنوان دولتی که کوس         
رسوایی آن در همه جا به صدا درآمده است،                      
دیگر کسی به نام مارکسيسم و سوسياليسم جرأت           
نخواهد کرد با دفاع و حمایت از جمهوری                           

ی      اسالمی در خدمت منافع و اهداف طبقه                         
 دار قرار بگيرد؟ سرمایه
اندیشی محض است که کسی             لوحی و خام       ساده

تصور کند، چون جمهوری اسالمی یک رژیم                 
طلبی   ورشکسته و رسواست، چون ادعای اصالح      

و استحاله درونی رژیم با شکست به پایان رسيد،           
 ساله، ماهيت این جنگ،            ٨چون فجایع جنگ         

اهداف جمهوری اسالمی و شعار دفاع از ميهن              
را آشکار کرد و سرشت بورژوایی و خرده                       

هایی که با توجيهات       بورژوایی احزاب و سازمان    
مختلف از جمهوری اسالمی و طبقه حاکم، دفاع             
کردند، برمال گردید، دیگر هيچ جریانی جرأت              

 .حمایت از آن را به خود نخواهد داد
های مردم یک           برخالف طبقه کارگر و توده             

توانند در زندگی سياسی خود اشتباه          کشور که می  
کنند و به تجربه، اشتباه خود را اصالح نمایند، در    

شان   های سياسی که خصلت طبقاتی       مورد سازمان 
هاست، چنين      کننده خط مشی و سياست آن             تعيين
یک سازمان بورژوایی و خرده بورژوایی      .  نيست

رفرميست، قراری نيست که از تجربه        –سوسيال  
المثل تبدیل به یک سازمان پرولتری     بياموزد و فی 
 .انقالبی گردد

عالوه بر این نباید پنداشت که ما در ایران فقط با              
امثال حزب توده روبرو هستيم که هر لحظه در               

. کنار و همراه بورژوازی بوده و خواهند بود                   
های   ترین و رسواترین سازمان      ها شناخته شده     این

 .اند سوسيال رفرميست
های دیگری هم از قماش حزب توده                       سازمان

هستند که هنوز ماهيت واقعی خود را کامًال برمال         
خواهند تا خود را نشان            نکرده و فقط ميدان می        

 .دهند
این واقعيت بر کسی پوشيده نيست که هم اکنون               

هایی وجود دارند که خود را            ها و گروه     سازمان

کنند، اما      سوسياليست و کمونيست معرفی می           
دانيم به مبارزه طبقاتی فراتر از چارچوب                 می

داری باور ندارند و از این رو                       نظم سرمایه   
دیکتاتوری پرولتاریا را که خط مرز کمونيسم و          

. کنند  رفرميسم است، نفی و انکار می        –سوسيال  
ها در واقعيت امر انقالب اجتماعی و                               آن

ها، مجلس    آل آن   ایده.  کنند  سوسياليسم را نفی می    
مؤسسان، پارلمانتاریسم و دمکراسی                                  

ست، از همين روست که به نفی و                       پارلمانی
انکار ضرورت استقرار یک دولت شورایی                 

آن را شکست     .  پردازند   کارگری در ایران می       
کنند و بدین طریق در واقعيت           خورده اعالم می   

 .نمایند امر حکومت کارگری را نفی می
ها هر آن مستعد هستند       ست که این سازمان     بدیهی

کننده،   که بر سر هر رویداد سياسی مهم و تعيين           
به .  آشکارا در اردوی بورژوازی قرار گيرند            

ایم که توجيهات رنگارنگی نيز برای          تجربه دیده 
آور   بر همين اساس، تعجب   .  کنند آن دست و پا می 

نخواهد بود که هم اکنون در شرایطی که نظم                  
داری حاکم بر ایران، از جميع جهات با              سرمایه

بحران روبروست، نظم موجود به تمام معنا                    
های داخلی طبقه        ورشکسته است، تمام سياست      

حاکم در انظار کارگران و زحمتکشان با شکست 
روبرو شده است و سياست خارجی طبقه حاکم             

بست و بحرانی انجاميده که سرانجام          به چنان بن  
گر در ایران        تواند حتا به جنگی ویران            آن می  

منجر شود، خالصه کالم در شرایطی که فقط                
ی تمام مسایل     تواند چاره  یک انقالب اجتماعی می 

و معضالت جامعه باشد، درست در یک چنين              
های به      موقعيتی، برخی دیگر از این سازمان            

اصطالح سوسياليست، پرچم ضد امپریاليسم                
شان را به عنوان توجيهی برای حمایت                  قالبی

پوشيده و آشکارشان از رژیم سرتاپا ارتجاعی             
طلبانه و    های توسعه   جمهوری اسالمی و سياست    

ماجراجویانه پان اسالميستی آن، بلند کرده و حتا         
پيشاپيش برای دفاع از ميهن بورژوازی، برای           
همکاری با جمهوری اسالمی اعالم آمادگی                   

 .اند کرده
دهد که      گيری به وضوح نشان می             این موضع  

شان که خود را کمونيست         اینان برخالف ادعای   
نامند، بویی از مارکسيسم و            و سوسياليست می    

هيچ سازمان حقيقتًا کمونيست     .  اند  کمونيسم نبرده 
طلب شود به           تواند به بهانه جنگ، دفاع                نمی

حمایت از بورژوازی و دولت خودی برخيزد و           
تواند سياست    این فقط می   .  فراتر، متحد آن گردد    

یک سازمان خرده بورژوازیی و بورژوایی                  
 .شوونيست باشد –سوسيال 

داند که ورشکستگی        هر کمونيستی این را می         
انترناسيونال دوم و ادعاهای کاذب سوسياليستی         
اکثریت احزاب رفرميست آن درست در همين             

ها به    رفرميست  –نقطه آشکار گردید و سوسيال       
 .شوونيست تبدیل شدند –سوسيال 

ها   شوونيست  –در ایران، اما، وضعيت سوسيال       
بارتر است که نه فقط باید از          از این جهت فالکت   

رژیمی بورژوایی حمایت کنند که در                                   
گری و سرکوب، سرآمد تمام            گری، ستم     وحشی
ست، بلکه یک         های بورژوائی استبدادی        دولت

دولت فوق ارتجاعی دینی و پان اسالميست نيز            
بنابراین اینان حتا یک خرده بورژوازی          .  هست

دمکرات که با دولت دینی و پان اسالميسم تسویه            
 .حساب کرده باشند، نيز نيستند

های پان      کسی که از یک دولت دینی و گروه                  
ترین قرابتی با           کند، کم       اسالميست حمایت می      

. مارکسيسم و سوسياليسم نداشته و نخواهد داشت          
ناپذیر   ها همواره دشمنان آشتی       چرا که کمونيست   

هر .  دولت دینی و پان اسالميسم بوده و هستند                
داند، از وقتی که در اوایل قرن                   کمونيستی می  

بيستم، دوران بيداری آسيا آغاز گردید و                               
بخش ملل و کشورهای مستعمره       های رهایی   جنبش

گيرد،    و نيمه مستعمره عليه امپریاليسم اوج می             
ای که    ها حتا در کشورهای عقب مانده           کمونيست

اکثریت مردم آن اعتقادات اسالمی داشتند و                       
های پان اسالميست، در این کشورها از              سازمان

ها برخوردار    ای در ميان توده       نفوذ قابل مالحظه   
گرا و پان           بودند، مبارزه عليه جریانات اسالم            

ها در      اسالميست همواره جزئی از مبارزه آن              
های مردم این      بخش توده   جنبش انقالبی و رهایی     

کشورها بوده است و همواره حمایت از آنها و                   
چرا که پر واضح بود     .  ها را رد کردند     اتحاد با آن  

در این جریان مذهبی حتا یک ذره عنصر مترقی           
هر کمونيستی همواره آگاه بوده است      .  وجود ندارد 

که پان اسالميسم تالشی ارتجاعی برای یک                     
ی    خواهد امت واحده       ست؛ می     گرد تاریخی     عقب

قرون وسطایی را با حاکميت مقررات و قوانين              
 .ارتجاعی عهد عتيق ایجاد کند

بر کسی پوشيده نبود که پان اسالميسم دشمن                      
های سياسی و حقوق دمکراتيک  ناپذیر آزادی آشتی

و مدنی مردم است، چيزی جز سياست ارتجاعی           
اش با          طبقات حاکم نيست و ادعای مبارزه                    

. ست   امپریاليسم نيز از همين موضع ارتجاعی              
اش با امپریاليسم، به خاطر رواج               یعنی مخالفت  

کننده   مناسبات و فرهنگ بورژوایی بود که سست        
. ست   ها و باورهای مذهبی قرون وسطایی              سنت

این به اصطالح ضد امپریاليسم پان اسالميستی              
در عين حال ابزاری در دست طبقات حاکم و                     

ها و به     امپریاليسم برای سرکوب مردم، تحميق آن     
های انقالبی توده  انحراف کشاندن و شکست جنبش

 .مردم بود
از همين روست که در پی انقالب سوسياليستی                
اکتبر در روسيه و تشکيل انترناسيونال                                 

های متعددی در مورد مبارزه       کمونيستی، قطعنامه 
ها عليه پان اسالميسم، دستگاه روحانيت        کمونيست

و محکوميت هر گونه همکاری و حمایت از این             
ی ضد            جریان ارتجاعی با توجيه مبارزه                     

 .امپریاليستی صادر گردید
ی           انترناسيونال کمونيستی بر مبارزه                             

ها عليه پان اسالميسم به         ناپذیر کمونيست   خستگی
دیده در        های ستم       عنوان دشمن همبستگی توده         

مبارزه برای رهایی از یوغ امپریاليسم و آزادی             
 .تأکيد گذاشت

کنگره دوم انترناسيونال کمونيستی در تزهای                 
مربوط به مسئله ملی و مستعمراتی به                                     

های کشورهای سراسر جهان یادآور شد        کمونيست
سياست انترناسيونال کمونيستی در کل،                 "که    

پيرامون مسئله ملی و مستعمراتی باید مقدم بر هر         
بر متحد ساختن پرولتاریا و طبقات زحمتکش چيز 

ها و کشورها برای مبارزه انقالبی                     تمام ملت   

 ضد امپرياليسم دروغين، پوششی برای دفاع از بورژوازی و پان اسالميسم
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کنفرانس بروکسل که در روزهای شنبه و یکشنبه         
 ١٨ و    ١٧ برابر با      ٢٠١٢هفتم و هشتم ژوالی        

دومين کنفرانس پيشبرد اتحاد      " با عنوان      ٩١تير  
در ژنو برگزار گردید، از              "  برای دمکراسی   

این کنفرانس که   .  هاست  های بارز این تالش      نمونه
پنج ماه پس از کنفرانس استکهلم که در روزهای            

" بنياد اوالف پالمه" به دعوت ٩٠ بهمن ١۶ و ١۵
برگزار شده بود، به دعوت همين بنياد که یکی از          

هاست برگزار    مراکز مهم کمک به اینگونه جریان     
شرح فشرده جلسات،مباحث و سخنان               .  گردید
دومين کنفرانس پيشبرد اتحاد برای         "رانان     سخن

کنفرانس "درپایگاه اینترنتی به نام          "  دموکراسی
که بامدیریت علی مهتدی اداره می شود " بروکسل

برطبق مطالب انتشاریافته        .  انتشار یافته است       
 ٧٠دراین سایت ، در کنفرانس بروکسل حدود                 
، )١(نفرواز جمله عناصری مانند محسن سازگارا         

)طلب  سلطنت(، احمد خادم    )٢(زاده  رضا نوری   علی
، )مشاور ارشد نوه رضا خان          (، شهریار آهی        

، )سخنگو و مشاور ارشد کروبی      (مجتبی واحدی    
فریدون احمدی از سازمان اکثریت، عبداهللا                       
مهتدی، ناهيد بهمنی از اعضای دفتر سياسی                    

پور، احمد باطبی از      حزب کومله، جمشيد طاهری   
همکاران رادیو تلویزیون آمریکا، مارک فيتس              

های سابق وزارت خارجه            پاتریک از دیپلمات     
آمریکا، هانس بليکس رئيس سابق آژانس                           

المللی انرژی اتمی و امانوئل النگی از                           بين
های آمریکا که      "   عقاب"ها و         همدستان نئوکان  

حضور وی در این نشست، بعدًا اعتراض برخی           
گزاری سایت اخبار        خواهان و گله       از جمهوری  

اجرائی سازمان  -روز و حتا مسئول هيأت سياسی       
آبروئی چون اکثریت را نيز در پی داشت،                     بی

این کنفرانس اگرچه برخالف           .  حضور داشتند   
کنفرانس استکهلم از علنّيت بيشتری برخوردار             
بود و اسامی تقریبًا تمام شرکت کنندگان در آن                  
نيز اعالم گردید، اما مباحث انتشار یافته آن بسی            

 .کوتاه و فشرده است
بررسی "نخستين بحث کنفرانس بروکسل                          

" های پيش روی ایران       روندهای سياسی و گزینه     
های این بخش، با انتساب یأس  ران سخن. نام داشت

ها و طرح این موضوع که                و نااميدی به توده       
احتمال برآمد های توده ای وآمدن مردم به خيابان          
بسيار ضعيف است، عمومًا بر این مسأله تأکيد                
داشتند که مدل تونس و مصر در ایران اتفاق                      

رانان این بود     ارزیابی عمومی سخن  .  نخواهد افتاد 
که جمهوری اسالمی مانند آنچه که در بلوک                     
شرق اتفاق افتاد، دچار فروپاشی خواهد شد و                   

البته (ها این بود که اپوزیسيون                حرف آخر آن     
منظور جمع خودشان و نيروهای دیگری از جنس   

باید برای بعد از این فروپاشی             )  خودشان است  
عبداهللا مهتدی که سابقًا به اردوی چپ        .  آماده باشد 

و نيروهای انقالبی تعلق داشت، ضمن اشاره به              
ایزوله شدن جمهوری اسالمی در بين کشورهای          
منطقه، چنين عنوان کرد که در شرایط کنونی                  
نوعی نااميدی و انتظار در بين مردم وجود دارد             

وی گفت  .  انداز اميد بخشی به مردم داد       و باید چشم  
تواند ما را         می"است که هم        "  دمکراسی"  تنها

طبقات و  "  و هم شرایطی ایجاد کند که        "  متحدکند
های    های مختلف جامعه بتوانند به روش              قوميت

مهتدی همچنين گفت   ".  مدنی و قانونی فعاليت کنند    
ما باید به صراحت از تغيير نظام صحبت کنيم و          "

، عبداهللا مهتدی که مدعی "آنرا سرلوحه قرار دهيم
بود باید به صراحت ازتغييرنظام صحبت کرد،              

های کلی چيزی دراین باره                  اماغيراز حرف   
مهتدی توضيح نداد که منظور وی از                 !  نگفت

چيست؟ آیا منظوروی                           "  دمکراسی"
ست که به        "دموکراسی"همان   "  دموکراسی"از

ضرب جنگنده بمب افکنهای آمریکائی درعراق           
مستقرشد وبارزانی را به ریاست اقليم کردستان             

نوع عراقی  "  دموکراسی"عراق رساند؟ آیا همان      
ست که بعد از چندین سال از استقرارآن،          و افغانی 
طورروزانه ده ها نفرقربانی بمب گذاریها        هنوز به 

و عمليات انتحاری می شوند؟ عبداهللا مهتدی به               
هرحال روشن نکرد که دموکراسی مورد نظر                

چگونه و به دست چه     "  تغيير نظام "وی چيست  و    
 ! کسی باید انجام شود

ران قبل از وی در واقع همه چيز را گفته  اما سخن
دانشجویان "امين ریاحی عضو گروه                    .  بود

به صراحت گفت مادام که اپوزیسيون از         "  ليبرال
غرب کمک نگيرد، در ایران خبری از                                 

برده ضمن تأکيد بر        نام.  نخواهد بود "  دمکراسی"
خواه باید نقاط        این نکته که نيروهای دمکراسی         

" مشترک خود را تقویت کنند، تأکيد داشت که                  
اپوزیسيون باید از شرایط بوجود آمده و از                          

ای بوجود آورده       ای که نزاع هسته        فرصت ویژه 
بخش دیگر     "!است به سود خود استفاده کند                    

صحبت این دانشجوی ليبرال پيرامون ارتباط با              
ها و    های امپریاليستی، گرفتن کمک از آن           دولت

در این باره    !  در این زمينه ها بود      "  تابو شکنی "
ارتباط با غرب هنوز برای                   "اوچنين گفت          

این دانشجوی    ".  اپوزیسيون یک نوع تابوست          
ليبراِل جوان که عجله دارد هرچه زودترو                         

سره   کارجمهوری اسالمی یک     "  غرب"باکمک   
شود تاخود به نان و نوا و ُپست و مقامی برسد،                  

مردم در شعارهای خود عمًال از غرب         "گوید    می
اما اپوزیسيون هنوز مخفيانه       !  خواهند   کمک می  

کند و این هراس از تماس با                رابطه برقرار می    
ها   غرب وجود دارد، در حالی که نگاه به تجربه             

دهد که کشورها بعد از جنگ سرد به                  نشان می  
دمکراسی نرسيدند مگر اینکه از غرب کمک                  

 "!گرفتند
، اگرچه نگفت درکجا    "تابوشکن"دانشجوی ليبرال 

درشعارهای "  مردم"و چه زمانی وکدام دسته از         
درخواست کمک نموده اند،                 "غرب"خود از     

اماصریح و روشن خواستارآن شد                                            
های مخفيانه خود           به ارتباط    "  اپوزیسيون"که

پایان دهد  )  بخوان دولت های امپریاليستی    (باغرب
را "  اپوزیسيون"ها بخواهد که       وعلنًا ازاین قدرت  

 .درایران کمک کند"دموکراسی"برای استقرار
در کنفرانس بروکسل، احدی با اظهار نظرهای              

به مخالفت      "  نترس"این دانشجوی ليبراِل                 
برنخاست و مطالب انتشار یافته مربوط به این                 

دهد،    کنفرانس نيز چنين مخالفتی را نشان نمی                
برعکس، تمام مباحث و تصميمات بعدی                             
کنفرانس، نشان از موافقت عمومی شرکت                        

 .دارد" تابو شکنی"کنندگان با این 
بحث بعدی کنفرانس بروکسل، بررسی پرونده               

در این بخش      .  ای جمهوری اسالمی بود           هسته
ميزگردی که باشرکت سه خارجی و دوایرانی                
تبار تشکيل شده بود، پيرامون مسأله هسته ای                  

مضمون .  جمهوری اسالمی گفتگو به عمل آمد            
ها دراین بخش درکليت خود       وفضای عمومی بحث  

تر شدن اوضاع و جنگ را ترسيم            اندازوخيم  چشم
مارک فيتس پاتریک، دیپلمات سابق             .  می کند   

المللی انرژی        آمریکائی و مشاور آژانس بين              
های جمهوری اسالمی         ای بر ادامه تالش          هسته

وی .  ای تأکيد کرد    یابی به سالح هسته      برای دست 
گفت هيچ یک از اقدامات مانند حمالت سایبری و          

 ٢٠سازی      ها نتوانسته است جلوی غنی              تحریم
دیپلمات سابق     .  درصدی اورانيوم را بگيرد              

وزارت خارجه آمریکا همچنين تصریح کرد که            
جمهوری اسالمی نه فقط برای ساختن بمب، بلکه         

ای کار      های هسته     برای ساختن چتری از سالح        
وی گفت اگرچه سخت است گفته شود که         .  کند  می

تواند این      جمهوری اسالمی با چه سرعتی می              
طبق برآورد  "برنامه را عملی سازد، اما گفت که         

من و ناظران دیگر، ایران فرصتی یک ساله نياز          
دیپلمات سابق وزارت خارجه آمریکا                ".  دارد

 درصد خطر وجود      ۵٠"همچنين اضافه کرد که        
دارد که در ماه سپتامبر یک عمليات نظامی عليه            

ران دیگررضا      سخن"!      ایران صورت گيرد       
زاده کارشناس هسته ای، پيرامون تالش های           تقی

جمهوری "هسته ای جمهوری اسالمی گفت                     
اسالمی درهشت سال اخيربه غنی سازی به شکل         

ست که       فعال ادامه داده است، این درحالی                    
کشورهای دیگرگفته اند ماحاضریم سوخت مورد        

همه "وی درادامه گفت     "  نيازایران راتأمين کنيم     
آوری   دنيانسبت به نيت ایران دردستيابی به فن              

رضا تقی زاده درپایان        "  هسته ای تردید دارند       
ای     های موشکی و هسته              سخنان خود فعاليت       

جمهوری اسالمی را اشتباهی استراتژیک با                    
ران دیگربهروزبيات      سخن.  بهائی گزاف دانست    

ها ادامه    به این موضوع اشاره کرد که اگر تحریم         
پيدا کنند و جمهوری اسالمی عقب نشينی نکند،               

جنگ تنها راه حل غرب برای خروج از بحران           "
و هانس بليکس که از طریق تلفن در این              "  است

کنفرانس شرکت داشت، بر این مسأله انگشت                  
تواند   ست که نمی     ایران در شرایطی   "گذاشت که    

 "!نشينی کند عقب
تر از آن،      ها و صریح     تر از سخنان این       اما مهم  

اتو النگی که از               .  سخنان اتو النگی بود              
های آمریکائی و از    "عقاب"های افراطی و      راست

طرفداران سفت و سخت حمله نظامی به ایران                
ایران هر سال ميلياردها متر مکعب         "  است گفت 

دهد؛ زیرا در این زمينه               گاز را از دست می           
در نتيجه این پرسش پر     .  گذاری نشده است    سرمایه
ای شده  شود که چرا وارد فعاليت هسته تر می رنگ
عقاب آمریکائی درادامه سخنان خود                  "  است

پيرامون نحوه برخورد با جمهوری اسالمی                      
تصميم ما این بود که از دیپلماسی برای           "  ميگوید

ها   مساله تحریم ...  رسيدن به راه حل استفاده کنيم        
ها به    زنی  ها و چانه     از وقتی شروع شد که تماس        

بست رسيد و فهميدیم دیپلماسی ممکن است                   بن
" نتيجه ندهد و راه دیگری را باید در پيش بگيریم           

عنصر جنگ طلب آمریکائی سرانجام چنين                     
ها،   تصریح کرد که همراه با ادامه و  تشدید تحریم          

. گزینه نظامی نيز همچنان روی ميز قرار دارد             
کوبيدن برطبل جنگ توسط یک جنگ طلِب                      

۴درصفحه   

 "ها تابو شکنی"ها و  کنفرانس بروکسل؛ نئوکان
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  ۵درصفحه 

ست که براساس توافق        خواستار انتخابات آزادی   
المللی صورت گيرد و این توافق را جمهوری             بين

وی در ادامه       .  اسالمی نيز امضا نموده است            
"های خود گفت        صحبت انتخابات آزاد بهترین      : 

راه برای جلوگيری از جنگ و ماجراجویی                      
اگر از "  گوید و حتا به حاکميت می" ای است هسته

این معاهده تبعيت کنيد، بخش هایی از شما نيز                 
حسن شریعتمداری  ".  توانند در آن شرکت کنند      می

که طرفدار انتخابات آزاد در تحت حاکميت                       
 باشرکت بخشی ازحاکميت             جمهوری اسالمی   

درآن است در ادامه سخنان خود به این مساله                   
المللی    اشاره کرد که باید در سطح ملی و بين                    

گفتمان انتخابات آزاد بوجود آید و تثبيت گردد و             
کنگره "های مدافع انتخابات آزاد، و یک                 شبکه
برای پيشبرد آن ایجاد شود و در نهایت                  "  ملی

های مدنی در داخل ایران انجام شود تا                مقاومت
از نظام والیت فقيه به سمت یک نظام               "بتوانيم   

 "!سکوالر حرکت کنيم
نظر از مضمون این اظهارات وتوهم                     صرف

پراکنی پيرامون برگزاری انتخابات آزاد تحت              
حاکميت رژیم جمهوری اسالمی، اما بحث مجدد          

هنگامی که قرار بود    "انتخابات آزاد   "  روی مقوله 
کار عملی برای اجرای آن پيشنهاد شود،           یک راه 

رغم موافقت عمومی              داد که علی             نشان می    
نظرهایی نيز در این مورد         کنفرانس، اما اختالف   

گرچه طرفداران حمله نظامی به             .وجود دارد       
انتخابات "ایران، عجالتا در برابر طرفداران                  

حال چه در چارچوب قانون اساسی                       "  آزاد
های   جمهوری اسالمی چه تحت نظارت سازمان         

المللی مصلحتًا کوتاه آمده یا تقریبا خاموشی                بين
دانند که    ها این را خوب می        اختيار کردند، اما آن    

جمهوری اسالمی تحت هيچ شرایطی به انتخابات       
 .آزاد تن نخواهد داد

ران به نام نوشابه           ها اما یک سخن          رغم این     به
. کار عملی مطرح کرد     اميری، یک پيشنهاد و راه    

نگار که سخنان        برده به عنوان یک روزنامه           نام
خویش را با نام ایران و یاد برخی از همکاران                 
خویش و ادای احترام به ميرحسين موسوی،                    
مهدی کروبی و زهرا رهنورد آغاز کرد، با                      

هيچ انتخابات آزادی بدون "طرح این موضوع که 
رسانی آزاد امکان ندارد،            سازی و اطالع        آگاه

"چنين گفت   توان شعار داد اما واقعيت این              می: 
دانند در      توان به مردمی که نمی             است که نمی     

هایی وجود دارد، از               شان چه گرایش           جامعه
نوشابه اميری در       ".  انتخابات آزاد سخن گفت         

اندازی یک      ادامه سخنان خود از ضرورت راه           
" الجزیره"از نوع           "  رسانه همگانی ملی          "
ترین اقدام جهت               عنوان نخستين و مهم                   به

وی در مورد امکان        .  رسانی سخن گفت       اطالع
ای و تامين منبع مالی        اندازی یک چنين رسانه     راه

"آن گفت    تواند به        اگر جمهوری اسالمی می         : 
اندازی رسانه، ما نيز        برخی پول بدهد برای راه       

وی در ادامه سخنان خود از                    ".  باید بتوانيم   
و نيز  "  ایرانيان پولداری که عاشق ایران هستند       "

توانند    نام برد که می      "  داران ایرانی     سرمایه"از   
 .هزینه مالی این رسانه را تامين کنند

تا اینجای قضيه چيز عجيب و غریبی در                             
. ران وجود نداشت و ندارد         های این سخن     حرف

های تبليغی اپوزیسيون بورژوایی             تامين هزینه  
داران ایران، نه فقط           توسط پولدارها و سرمایه       

که یک امر        نباید تعجب کسی را برانگيزد، بل           

 .را هموار سازد
رانان این پنل، فریدون احمدی از           از دیگر سخن   

برده ضمن ابراز              نام.  سازمان اکثریت بود         
خوشحالی نسبت به تغييرات کنفرانس بروکسل             

" دستاوردهای"در مقایسه با کنفرانس استکهلم و         
کنفرانس اخير، در عين حال از وجود موانع                     
جدی سياسی، فکری و فرهنگی برای اتحاد یاد               

وی از وجود گرایشی که تغييرات از درون .  نمود
کند، گرایشی که هدف                   رژیم را دنبال می             

اش بر اساس انتخابات آزاد است،                            عمومی
گرایشی مانند مجاهدین و گرایش چهارمی که بر          

برد و    گيرد، نام   اساس پيشرفت تحوالت تصميم می  
پوشاندن کل      "رغم آنکه مطرح کرد                           علی

اپوزیسيون ایران زیر یک چتر امکان ناپذیر                   
اما از ضرورت برقراری مناسبات                    "  است

ها و همه باهم           دوستانه و همکاری این گرایش         
عضو سازمان اکثریت در     .  ها دفاع کرد     بودن آن 

پایان تصریح کرد که تغيير قانون اساسی، تدوین          
قانونی جدید، جدائی دین از دولت و پيشبرد                       

تواند  المللی می انتخابات آزاد بر اساس موازین بين
 .ها باشد محور همکاری

های نظری    رغم وجود اختالفات و سایه روشن       به 
خواهان، سلطنت طلبان،دین          درميان جمهوری   

 -باوران، سبزها ، طرفداران کروبی و سوسيال           
ليبرال هائی ازنوع اکثریت ،اما ظاهرًا بر سر دو          

توافق عمومی در کنفرانس     "  انتخابات آزاد "کلمه  
 .وجود داشت

هائی     دومين روز کنفرانس بروکسل به بحث                 
پيرامون مقایسه وضعيت ایران با دیگر کشورها          

کارهای اجرای انتخابات آزاد اختصاص  و نيز راه
در بخش نخست هاوارد بارل از اعضای            .  یافت

سابق کنگره ملی آفریقا، از تجارب مبارزان                    
آفریقای جنوبی عليه رژیم نژاد پرست وقت این             

بحث پيرامون جزئيات و           .  کشور سخن گفت       
شرایط مبارزه در آفریقای جنوبی از حوصله این         
مقاله خارج است اما آنچه در اظهارات این                        

ران برجستگی خاصی یافته و به ویژه با                   سخن
روح کنفرانس بروکسل همخوانی داشت، همانا             
اشاره به اعمال فشاربه رژیم آپارتاید از طریق               

المللی، مراجعه      نافرمانی مدنی و فشارهای بين         
های مالی بزرگ در                   اوپوزیسيون به بنگاه         

انگلستان و اسکاندیناوی و ایجاد تشکل با کمک             
این نهادها بود که باید مورد توجه کنفرانس                        

 .گرفت بروکسل قرار می
آخرین بخش کنفرانس بروکسل به بررسی                        

های اجرای    های عملی ایجاد زمينه    کارها و گام  راه
 .انتخابات آزاد اختصاص داشت

گرچه این آخرین بحث کنفرانس قرار بود                           
" کارهای اجرای انتخابات آزاد               راه"پيرامون    

باشد، اما سه تن از چهار نفری که در این بخش               
کارهای عملِی  رانی کردند، به جای ارائه راه  سخن

اصطالح انتخابات آزاد، عمال پيرامون         اجرای به 
و پيرامون امکان        "  انتخابات آزاد   "خود این        

زاده   عليرضا نوری .  برگزاری آن صحبت کردند    
انتخابات آزاد تحت حاکميت جمهوری اسالمی را        

وی اگرچه مغرب را نمونه       .  به رؤیا تشبيه نمود    
موفق انتخابا ت آزاد و عراق را نمونه ناموفق آن          
ذکر کرد، اما در هر حال تاکيد کرد که در مورد              

کرد و گفت که    "  رویا فروشی "انتخابات آزادنباید   
جمهوری اسالمی نظامی نيست که به انتخابات              

در همين بخش سخن ران دیگر             .  آزاد تن دهد     
حسن شریعتمداری گفت اپوزیسيون ایران                        

راست افراطی درکنفرانس بروکسل، با اعتراض       
 .برخی دربيرون ازکنفرانس مواجه گردید

گرچه کميته برگزارکننده کنفرانس بروکسل پس         
ازاعتراضی که نسبت به دعوت و حضوراین                 
عنصر اکسترم راست به عمل آمد، بااین استدالل          

چون جامعه سياسی ایران درداخل                          "که       
کشورهمواره باتحميل یک نظر حکومتی مواجه          

جهت صورت گرفته        است و این انتخاب ازآن           
است که بتواند نظرات مختلف رادربرابرهم                    

سعی کرد  " !  قراردهد وپيرامون آن قضاوت کند      
این سوتِی بزرگ راتوجيه کند،اما این پاسخ و                  
استدالل به قدری مضحک و ناشيانه بود که حتا              
افراد ، محافل و گروه هایی ازجنس شرکت                       

مستقل از  .  کنندگان درکنفرانس رانيز قانع نساخت    
ها و    های این کنفرانس و نقطه نظرات گروه          بحث

افراد شرکت کننده در آن، ِصرف دعوت از این             
عنصرراست افراطی و حضور این عقاب                        

ها در کنفرانس بروکسل  آمریکائِی همدست نئوکان
و صراحت لهجۀ وی در مورد جنگ و حمله                    

ست تا ماهيت اینگونه              نظامی به ایران، کافی         
 .گان روشن شود ها بر همه ها و کنفرانس تالش

های    بررسی راه  "بحث بعدی کنفرانس بروکسل        
در .  بود"  اتحاد و هماهنگی نيروهای اپوزیسيون      

ای صورت    های مختلف و پراکنده      این بخش بحث  
گرفت اما بر این موضوع تأکيد شد که باید روی             

. های شرکت کننده تکيه شود        نقاط مشترک گروه   
به عنوان یک نقطه مشترک             "  انتخابات آزاد   "

گرچه مورد موافقت عمومی قرار داشت اما در             
عين حال از آغاز تا پایان این پنل، این سؤال و                 
شبهه در مورد عملی بودن این توافق عمومی نيز         

های بعدی و مباحث           وجود داشت که در بخش         
کارهای عملی اجرای انتخابات آزاد نيز          حول راه 

تر به آن خواهيم              خود را نشان داد که پائين               
مضاف بر این در طول کنفرانس و نيز         .  پرداخت

در مباحث این بخش، کامًال روشن شد که هر                    
تواند با      ای با انگيزه خود که می              محفل و دسته    

. دیگری متفاوت باشد در آن شرکت نموده است            
برخی برای تبادل نظر و همفکری و همکاری، و     

کنگره "برخی دیگر برای تشکيل فوری یک                   
یا چيزی شبيه آن در جایگاه رهبری و به              "  ملی

تر یک نيروی            هر حال ایجاد هرچه فوری               
شهریار آهی از        !  جایگزین در خارج کشور          

مدافعان این تز بود و ایجاد ساختار همکاری                     
هائی   ای و ایجاد کميته       نخبگان به صورت شبکه     
را به  "  کنگره دیجيتالی "برای فعاليت و باالخره       

کار برای اتحاد ميان اپوزیسيون          عنوان یک راه   
ای که وظایفی شبيه وظایف          کنگره.  پيشنهاد کرد 

وی در این مورد گفت      .  احزاب را برعهده بگيرد   
پيشنهاد مشخص من این است که اسم بنویسيم و           "

فردا هرکسی داوطلب است در کميته تشکيالتی و        
گيری و          ای فعاليت کند، بدون رأی                      رسانه

انتخابات، بنيان بوجود آوردن یک کنگره دیجيتال       
تر این      به زبان صریح      ".  را به ثمر برسانيم         

گرایش عجله دارد هرچه زودترآلترناتيو مطلوب        
چه درليبی و سوریه شکل          خود، چيزی شبيه آن     

گرفت را بوجودآوَرد و راه تشکيل حکومت یا                 
دولت انتقالی سرسپرده قدرت های امپریاليستی            

٣از صفحه   

 ها  کنفرانس بروکسل؛ نئوکان
 "ها تابو شکنی"و 
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نوشابه اميری اما به     !  ست  بدیهی و مساله طبقاتی    
این حد اکتفا نکرد و پا را از آن فراتر گذاشت و                 

مهم نيست این    "ای    گفت برای ایجاد چنين رسانه       
تعهد بر رساندن خبر به      )  بلکه(آید  پول از کجا می   

 "!جامعه است
و ماکياوليستی نوشابه     "  تابوشکنانه"این سخنان     

اميری نيز، تعجب، اعتراض و یا مخالفت کسی              
و صد البته که این       !  را در کنفرانس برنيانگيخت    

نيز جدا از ماهيت طبقاتی و عملکرد نيروهای                 
شرکت کننده در کنفرانس بروکسل نبوده و نيست،      

ها، در حال     چرا که بسياری از این محافل و گروه        
حاضر نيز گرچه جدا جدا، اما از همين سياست و           

 .کنند نحوه فکری پيروی می
کنفرانس دو روزه بروکسل که باید آن را مقدمه               
آلترناتيوسازی امپریاليستی ناميد، پس از این                   

ای که در آن بر                    ها، با صدور بيانيه               بحث
تاکيد "  ضرورت وفاق ایرانيان برای نفی استبداد     "

شده و خواستار ایجاد مبنایی برای جدائی نهاد دین 
از دولت و برگزاری انتخابات آزاد با معيارهای            

در .  المللی شده است به کار خود پایان داد                    بين
بيانيه پایانی از هيات برگزارکننده خواسته شده               

تری     است کنفرانس بعدی را با جمع بزرگ                     
جامعه "برگزار نماید و به منظور افزایش فشار             

بر حکومت ایران، با اتحادیه اروپا تماس        "  جهانی
برقرار نموده و موضوع رعایت حقوق بشر را              

گرچه این بيانيه را شماری از                 !گيری کند       پی
حاضرین درکنفرانس امضا نکردند، امامضمون         
کلی آن مورد توافق عمومی کنفرانس بروکسل               

 .است
 

 جمعبندی
این واقعيت بر کسی پوشيده نيست که دولت                        

های امپریاليستی    آمریکا در ادامه پيشبرد سياست      
خود در منطقه خاورميانه و فجایعی که درعراق،         
ليبی و افغانستان به بارآورده است، سرگرم                       
آلترناتيوسازی برای جمهوری اسالمی وارتکاب        

کنفرانس استکهلم و ادامه آن      .  ست  جنایات دیگری 
های مهم          کنفرانس بروکسل، یکی از پروژه                

تدارکاتی آمریکا به همين منظور است که قرار               
ها و محافل                  ای از گروه                 است مجموعه     

خواه،     طلب، مشروطه       خواه، سلطنت       جمهوری
طلب سبز و سکوالر و امثال آن                                  اصالح
های کنفرانس        تمام بحث   .  ی آن باشند          پيشبرنده

بروکسل و مضمون آن، نشان دهنده همين تالش             
های         بحث.  دولت امپریاليستی آمریکاست              

اپوزیسيون بورژوایی دخيل در این کنفرانس                   
البته از طریق       "  مداخله بشردوستانه   "پيرامون    

های امپریاليستی گرچه عجالتا       حمله نظامی دولت  
و از روی مصلحت کم رنگ است اما ناکارآئی               

در "  دمکراسی"از استبداد دینی به       "  نرم"عبور  
فوریت، جوازی برای        ، به  "انتخابات آزاد  "پرتو   

شود و زمان پيشبرد خط         عبور از این مرحله می      
. رسد  های آمریکایی فرا می      اتوالنگی ها و عقاب    

های     تواند پروژه       امپریاليسم آمریکا اگرچه می         
مختلفی را برای حضور و مداخله در منطقه در              

چه که روشن است از این         دست داشته باشد اما آن    
دولت .  بردار نيست سياست استراتژیکی خود دست

آمریکا برای پيشبرد این سياست و استراتژی ،               

ها   ها، نئوکان   حتا نيازی به حضور فيزیکی النگی      
هایی از نوع      های آمریکایی در کنفرانس       و عقاب 

ها و      کم نيستند عقاب     .  کنفرانس بروکسل ندارد     
های ایرانی که پيش از این از چنين سياستی  النگی

اند و در کنفرانس بروکسل نيز بخشا          استقبال کرده 
 .حضور داشتند

تر   هر چقدر شرایط داخلی جمهوری اسالمی وخيم      
تر و      ای عميق     تر و نارضایتی توده           و بحرانی  
شود، هر چقدر بر احتمال وقوع               تر می     گسترده

طلبان نيز آن را هشدار         که اصالح   -یک انقالب    
دهند و برای مقابله با آن دوباره وارد عرصه              می

شود، تحرکات ارتجاع     افزوده می   -اند    سياسی شده 
ها و        امپریاليستی و نيز سرعت حرکت گروه               

محافل رنگارنگ بورژوایی به سوی امپریاليسم و       
در چنين    .  شود    همدستی با آن نيز بيشتر می                

ها و همه نيروهای واقعا چپ           شرایطی کمونيست 
انقالبی وظيفه دارند در عين تشدید مبارزه عليه              
رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی، ماهيت این                 

های   ها و تالش     ها وآلترناتيوسازی   گونه کنفرانس 
آشکار و نهان ارتجاع امپریاليستی و همدستان                
ریز و درشت آن را فاش سازند و عليه                                    

های بورژوازی اپوزیسيون برای خزیدن          کوشش
ای با اهميت     به قدرت که اکنون به صورت مساله       

عملی درآمده است مبارزه کنند و آن را در دستور 
های ترویجی و         ها و فعاليت        روز تمامی تالش     

ها باید با افشای       کمونيست.  تبليغی خود قرار دهند    
امپریاليستی   -های بورژوا   امان آلترناتيوسازی   بی

ها و تمام احزاب      گونه کنفرانس   وافشای ماهيت این  
های غير پرولتری، رابطه               و محافل و گروه          

ها با منافع     نزدیک موجود بين این احزاب و جمع        
بورژوازی و امپریالسم را افشا کنند و برای                      
کارگران و زحمتکشان تشریح کنند که برای                     
امحاء استبداد و دیکتاتوری و برای رسيدن به                  

داری     رفاه و آزادی، باید با تمام نظم سرمایه                     
 .ناپذیر برخيزند ای آشتی موجود به مبارزه

ها باید دمکراسی ادعایی و جمله                           کمونيست
های مزّورانه دمکراتيک ارتجاع                       پردازی      

امپریاليستی و اپوزیسيون بورژوایی همدست آن          
چنين جنایات هولناک     پيرامون انتخابات آزاد و هم     

های امپریاليستی تحت      شماری را که قدرت       و بی 

همين عناوین دمکراسی و آزادی در عراق،                      
اند و امروز به آن         افغانستان و ليبی مرتکب شده      

مشغولند، افشاء کنند و این جنایات را بار دیگر                
ها باید    کمونيست.  در معرض دید آنان قرار دهند        

ای را که توده کارگران و                           وظایف انقالبی    
ها تشریح کنند     رو دارند برای آن      زحمتکشان پيش 

توانند   شان روشن سازند که تنها زمانی می        و برای 
از شر رژیم جمهوری اسالمی و مصائبی که این           

ها به بار آورده است رها شوند                 رژیم برای آن    
های امپریاليستی            وعواقب آلترناتيوسازی         

پا خيزند و تمام نظم سرمایه         راخنثاکنند که خود به   
داری حاکم را با یک انقالب قهرآميز براندازند و           

 .نظام شورائی خود را مستقر سازند
در شرایط کنونی تقویت جنبش کارگری، تقویت            
نقش و موقعيت طبقه کارگر در تحوالت سياسی             

ها قبل    کمونيست.  حائز اهميت بسيار زیادی است      
از هر چيز باید انرژی و نيروی بيشتر و                               

تری را برای متشکل ساختن و ارتقاء                   متمرکز
آگاهی طبقاتی کارگران اختصاص دهند و به طبقه 

. کارگر برای کسب قدرت سياسی یاری رسانند             
طور   نيروهای کمونيست و چپ انقالبی، باید به             

بجای .  جدی به اتحاد در عمل روی آورند                        
اتحادهای کاغذی و صدور هر از چند گاه یک                  

های مشخص عملی      اطالعيه چند سطری، پروژه     
و اقدامات مبارزاتی مشترکی را سازمان دهند که         
در خدمت تقویت جنبش کارگری و اتحاد درونی            

 .طبقه کارگر باشد
 

 :ها ریزنویس
گذاران سپاه پاسداران     محسن سازگارا، از پایه -  ١

انقالب اسالمی و مسوولين سابق اطالعات سپاه،          
چنين از یاران نزدیک حجاریان و بهزاد نبوی            هم

وی از همکاران نزدیک یک نهاد              .  بوده است  
متعلق به بوش، از    "  آزادی بشر "آمریکایی به نام    

زاده و از               دوستان نزدیک عليرضا نوری              
 .است" شورای راه سبز اميد"گردانندگان اصلی 

زاده، مدیر مرکز مطالعات           عليرضا نوری    -  ٢
ایران و اعراب در لندن، همکار نزدیک دستگاه            
سياسی حکومت انگليس و از یاران نزدیک                      

 . ست محسن سازگارا
 

ها و  کنفرانس بروکسل؛ نئوکان
 "ها تابو شکنی"
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مشترک به منظور سرنگونی مالکين و                                 
ست    چنين ضروری     هم...  بورژوازی مبتنی باشد    

که اوًال همواره روشن ساخت که فقط نظام                          
ها را تأمين      تواند برابری واقعی ملت      شورایی می 

 چرا که مقدم بر هر چيز پرولترها و سپس                 .کند
های زحمتکش را در مبارزه عليه                      تمام توده   

ثانيًا، احزاب      .  سازد       بورژوازی متحد می            
 در ميان       های انقالبی       جنبشکمونيست باید از          

هایی که از حقوق برابر             های وابسته و آن         ملت
مثًال در ایرلند و در ميان                (برخوردار نيستند       

و مستعمرات حمایت         )  پوستان آمریکایی        سياه
 )تأکيدها از ماست." (کنند

های     ها و ملت          افزاید که در دولت              سپس می   
ست   ضروری"تر فئودالی و پدرساالری       مانده  عقب

که عليه نفوذ ارتجاعی و قرون وسطایی دستگاه             
روحانيت، مبلغين مسيحی و عناصر مشابه                       

 .مبارزه کرد
های پان اسالميست و  ست که عليه جنبش ضروری

پان آسيایی و گرایشات مشابه مبارزه کرد که                    
بخش عليه امپریاليسم         کوشند مبارزه رهایی        می

آمریکایی و اروپایی را با تقویت قدرت امپریاليسم 
ژاپنی و ترکی، اشرافيت، مالکين بزرگ و مالها          

 ."ترکيب کنند
اشاره به این مواضع شفاف کمونيستی                                   

ها    انترناسيونال کمونيستی در مبارزه کمونيست          
 سال  ٩٠عليه پان اسالميسم و دستگاه روحانيت،          

بعد، از آن رو ضروری بود که نشان داده شود،               
ها حتا در شرایطی که عموم کشورهایی         کمونيست

ها را مسلمانان تشکيل              که اکثریت جمعيت آن         
دادند، در مرحله فئودالی و نيمه فئودالی قرار             می

داشتند، مستعمره و نيمه مستعمره بودند، هرگز              
در مبارزه ضد امپریاليستی خود با پان اسالميسم           

ها متحد      و دستگاه روحانيت کنار نيامدند، با آن             
ها حمایت نکردند، بلکه بالعکس،             نشدند، از آن    

های پان    عليه آخوندها، دستگاه روحانيت و جنبش      
اسالميست به عنوان جریانات ارتجاعی و مخرب        

خواهانه و      در مبارزه ضد امپریاليستی، آزادی           
ناپذیر   ای خستگی   بخش مردم شرق، مبارزه      رهایی
 . داشتند

بخش مردم کشورهای اشغال شده،         مبارزه رهایی 
مستعمره و نيمه مستعمره، نيز هرگز توجيهی                 
برای همکاری و اتحاد با جریانات پان اسالميست         

 .نشد
حاال بسی مضحک و رسواکننده است که                             

لنينيست و    –هایی بر خود نام مارکسيست        سازمان
کمونيست بگذارند، اما با توجيهات پوشالی دفاع            
از ميهن و استقالل سياسی، مبارزه ضد                                
امپریاليستی و امثالهم از یک دولت فوق ارتجاعی        

مذهبی پان اسالميست به نام جمهوری          –بورژوا  
ی به      اسالمی حمایت کنند و یا با آن در مبارزه                

 .اصطالح ضد امپریاليستی متحد گردند
لنينيسم دارد  –نه این مواضع ربطی به مارکسيسم 

ها همان خرافات رویزیونيستی      این.  و نه کمونيسم  
ست که به نام                       های روسی           خروشچفيست

های بورژوایی    سوسياليسم به برنامه عمل سازمان    
و خرده بورژوایی رفرميست تبدیل گردید و                      

سازمانی .  دار آن در ایران حزب توده است          پرچم
که وظيفه داشت برای یک رژیم بورژوایی                       
ارتجاعی پان اسالميست خصایل ضد امپریاليستی      

مشکل اما این جا بود که این         .  بتراشد و ابداع کند    
پان اسالميسم به اصطالح ضد امپریاليست در                
کشوری به قدرت رسيده بود که شيوه توليد                         

داری در آن مسلط بود و وظيفه دفاع از                 سرمایه
داران و حفظ نظم        سرمایه، منافع طبقاتی سرمایه     

اش قرار گرفته بود که با            داری بر دوش     سرمایه
وظيفه ضد امپریاليستی به هيچ شکلی جور                        

 .آمد درنمی
های    لذا مبارزه ضد امپریاليستی پان اسالميست           

ها، شکلی        ها و اکثریتی          ای    مورد حمایت توده      
پاسداران .  مضحک و تماشایی به خود گرفته بود         

سرمایه که با حمایت امپریاليستها، قدرت را به                
بایستی مبارزان ضد            دست گرفته بودند، می           

ای    ترین وظيفه     لذا اصلی  .  امپریاليست نيز باشند    
این ضد امپریاليسم قالبی، سرکوب کارگران و              

های سياسی،        زحمتکشان، برچيدن تمام آزادی          
برقراری مقررات و قوانين قرون وسطایی                       

ترین حقوق و            اسالمی، لگدمال کردن ابتدایی          
های تحت ستم و           مطالبات زنان، سرکوب مليت      

ها هزار        باالخره کشتار و به بند کشيدن ده                      
خواه، ضد امپریاليست و سوسياليست از                آزادی

سرانجام نيز برای این که تبعيضی در       .  کار درآمد 
طرفدار مبارزه   "  های   سوسياليست"کار نباشد و       

ها هم مزه این           ضد امپریاليستی پان اسالميست       
مبارزه ضد امپریاليستی را چشيده باشند، در                    

محيط امن برای        .  ردیف آخر سرکوب شدند           
ها از نو برقرار گریدد؛ سياست اقتصادی           سرمایه

جدید امپریاليسم به مرحله اجرا درآمد و صدور              
های انحصارات امپریاليستی به ایران از            سرمایه

معنای مبارزه ضد امپریاليستی پان   . سر گرفته شد 
ها کامًال روشن شد و با         ها و حاميان آن     اسالميست

با این همه، تفکری که         .  رسوائی به پایان رسيد      
پندارد در جهان کنونی چيزی به نام مبارزه                  می

ضد امپریاليستی، مجزا از مبارزه عليه سرمایه             
ست هر گروه      تواند وجود داشته باشد و کافی          می

سياسی و دولتی کمی با امپریاليسم اختالف پيدا                
کند تا ضد امپریاليست شود، به حيات خود ادامه             
داد و کافی بود تا به نحوی مفری برای بروز پيدا            

 .کند تا بار دیگر خود را نشان دهد
های جمهوری          تشدید مخاصمات و درگيری              

های اروپایی و آمریکایی که               اسالمی و قدرت     
طلبانه و                های توسعه               منتج از سياست              

ست،   طلبانه امپریاليستی و پان اسالميستی      هژمونی
 و    های اقتصادی عليه جمهوری اسالمی        با تحریم 

افزایش احتمال وقوع جنگ، این امکان را فراهم           
 .ساخت

توجيه بند و بست با طبقه حاکم و رژیم جمهوری             
اسالمی، اکنون دفاع از ميهن و دفاع کاذب از                   

 .مردم است
کننده     گرچه هنوز اوضاع به آن مرحله تعيين                  

نرسيده است که همه ناگزیر شوند موضع                            
ها عجالتًا  شان را اعالم نمایند و برخی از آن قطعی

اند، اما      های ضد امپریاليستی مشغول           به لفاظی  
هایی که هم  همان گونه که گفته شد، هستند سازمان

اکنون در پشت ادعای مبارزه با امپریاليسم،                      
شان  را در حمایت از جمهوری اسالمی،             موضع

 .اند اما به نام دفاع از ميهن اعالم کرده
بر هر مارکسيستی روشن است که در پشت دفاع           

های آن     از ميهن، دفاع از بورژوازی و سياست           

در جایی   .  ميهن بدون صاحب نيست      .  قرار دارد  
دار حاکم است، این ميهن، ميهن          که طبقه سرمایه   

. پرولتاریا اما ميهن ندارد               .  ست      بورژوازی
 .انترناسيوناليست است

پرست، یعنی سوسياليست در            سوسياليست وطن  
حرف و شوونيست در عمل، اعتراف بکند یا                    

آید که دفاع     نکند، در این واقعيت تغييری پدید نمی       
طلبی در جریان نزاع و جنگ ميان دو یا چند                     
دولت بورژوایی چيزی، جز دفاع از بورژوازی          
خودی و دفاع از ادامه و تشدید استثمار کارگران،        

گاه فرستادن      روزی و به قتل          تشدید فقر و سيه       
طلبی، جز      دفاع.  کارگران و زحمتکشان نيست        

یک فریب و نيرنگ بورژوازی برای پيشبرد یک  
سياست ارتجاعی جنگ افروزنه و انداختن بار آن        
بر دوش کارگر و زحمتکش نيست و این هيچ                    
ربطی به سوسياليسم و دفاع از منافع کارگران                 

المللی در جنبش کارگری نيز        تجربيات بين .  ندارد
اکثریت .  به وضوح صحت آن را نشان داده است         

احزاب به اصطالح سوسياليست انترناسيونال دوم      
شان را به طبقه کارگر و سوسياليسم در                   خيانت

زیر همين شعار دفاع از ميهن در جریان یک                    
 –سوسيال      .  جنگ ارتجاعی آشکار نمودند               

ای هم        های آلمانی توجيهات مسخره             شوونيست
برای سرپوش گذاشتن بر این شوونيسم و دفاع از          
منافع بورژوازی ارائه دادند و ادعا کردند که بر            
طبق موازین انترناسيونال، حق هر ملتی برای               
استقالل ملی و دفاع از خود به رسميت شناخته                 

اما هيچ توجيه و ادعایی نتوانست بر            .  شده است 
ها از بورژوازی خودی                  حمایت و دفاع آن            

ها به چاکران بورژوازی و          آن.  سرپوش بگذارد 
 .دشمنان آشکار کارگران تبدیل شدند

تنها موضع انترناسيوناليستی و پرولتری را                     
های روسی تحت رهبری لنين اتخاذ                     بلشویک

طلبی و طرح شعار تبدیل            نمودند که با رد دفاع        
جنگ به جنگ داخلی، پرولتاریای روسيه را به             
انقالب برای سرنگونی بورژوازی و دولت                      

 .خودی فراخواندند
تجربه به وضوح نشان داد که یگانه راه صحيح،             

ها    انقالبی و پرولتری، مسيری بود که بلشویک            
عليه جنگ، عليه امپریاليسم و عليه بورژوازی              

 .جهانی اتخاذ کردند
های ایران و عراق نيز به                 دولت     تجربه جنگ  

کارگران و زحمتکشان ایران نشان داد که                           
بورژوازی و پادوان آن زیر شعار دفاع از ميهن،          

های ارتجاعی ضد کارگری را          اهداف و سياست   
 .پيش بردند

های ایران و عراق آغاز             وقتی که جنگ دولت       
های مردم ایران که هنوز ماهيت                  گردید، توده  

های آن را      ارتجاعی جمهوری اسالمی و سياست      
پرستی   شناختند، در دام فریب ميهن      به درستی نمی  

 سال متحمل چنان        ٨بورژوایی گرفتار شدند و          
خساراتی شدند که هرگز آن را فراموش نخواهند           

 .کرد
دانستند، هر دو     ها که در آغاز بروز جنگ نمی         آن

شان، به    دولت ایران و عراق بنا به ماهيت طبقاتی        
طلبانه و            یکسان اهداف و مقاصد توسعه                      

کنند و بر این پندار          ای را دنبال می       تجاوزکارانه
خام بودند که در مقابل تجاوز دولت عراق به                     

شوند، زمانی    روند و کشته می     های جنگ می    جبهه
به حقيقت پی بردند که دریافتند صدها هزار کشته          

ها انسان و نابود شدن           و معلول، آوارگی ميليون     
ها تومان ثروت کشور از همان آغاز در              تریليون

 ضد امپرياليسم دروغين، پوششی برای 
 دفاع از بورژوازی و پان اسالميسم
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 کمک های مالی
 

 کانادا
 

   دالر۵٠   الکومه 
   دالر١٠   نرگس

  دالر١٠٠  ١دمکراسی شورائی 
  دالر١٠٠  ٢دمکراسی شورائی 

  دالر٢٠  داوودی  حسن نيک
  دالر٢٠   ١٩ –فریبرز 
  دالر٢٠   ١٩ –فریبرز 
  دالر٢٠   ١٩ –فریبرز 

  دالر٢۵  زنده باد سوسياليسم 
  دالر٢٠  احمد زیبرم 
  دالر٢٠  بهمن آژنگ 
  دالر٢٠  کمال بهمنی 

  دالر٣٠  فرهاد سليمانی 
 

 سوئيس
 

  فرانک ٣٠ اکبر صفائی فراهانی علی
  فرانک ٣٠ )اسکندر(سيامک اسدیان 
  فرانک٣٠  امير پرویز پویان

  فرانک۵٠  حميد اشرف
  فرانک ۶٠  سعيد سلطانپور

 
 ايران 

 
  ۵٠٠٠   احمد شاملو

 تومان 
  ۵٠٠٠  رفيق حميد مومنی

 تومان 
  ١٠٠٠٠  رفيق  بيژن جزنی

 تومان 
  یورو١٠٠  هواداران فدائی 

  یورو٢٠٠  جانباختگان فدائی 
 يورو١٠٠   انقالب 

  یورو١٠٠  مرداد گران 
 

 هلند
 

  یورو١۶٠  هلند -هواداران سازمان
  یورو٣٠ صدای کارگران و زحمتکشان 

 دانمارک
  کرون٢٠٠  هوشنگ احمدی
  کرون٢٠٠  دکتر نریميسا

 آلمان
  یورو١٠   کيا 

  یورو١۵  رشيد حسنی 
  یورو١۵  ایوب ملکی 

  یورو١۵  ناصر شادنژاد 
  یورو١۵   آزاد محمدرضا قصاب

  یورو١٠٠   خاوران 
 

 فرانسه
 

  یورو٢۵   ١کمون پاریس 
  یورو٢۵   ٢کمون پاریس 

طلبانه جمهوری اسالمی           خدمت مقاصد توسعه      
 .برای فتح کربال و گشودن راه قدس بوده است

ها دیرهنگام دریافتند که در پس شعار دفاع از              آن
 سال جنگ، سياست به بند              ٨ی      ميهن و ادامه     

های مردم ایران از طریق حاکم           کشيدن تمام توده   
ساختن تام و تمام رژیم ترور و خفقان و                                  

از همين  .  دیکتاتوری عریان به اجرا درآمده است      
ی خمينی جنگ برای طبقه             رو بود که به گفته         

های کارگر و         حاکم نعمت بود، اما برای توده             
 .زحمتکش ایران، سراسر فاجعه و بدبختی

 ساله و   ٨بار جنگ     پس از این تجربه تلخ و فاجعه      
 ٣٣شماری که جمهوری اسالمی در این         فجایع بی 

های کارگر و زحمتکش          سال به بار آورد، توده        
اند که    قدر آگاهی پيدا کرده       مردم ایران اکنون آن     

دیگر فریب جمهوری اسالمی، ضد امپریاليسم               
قالبی و شعارهای پوشالی بورژوازی و سوسيال         

 .ها را نخورند شوونيست –
حتا مردم معمولی کوچه و خيابان هم، اکنون نه               
فقط به ماهيت فوق ارتجاعی جمهوری اسالمی و          

های آن پی برده، بلکه بر سر اختالفات                  سياست
های اروپائی و آمریکا       جمهوری اسالمی و قدرت    
اند و به زبان خود ابراز        نيز این حقيقت را دریافته    

ی   دارند که سياست خارجی یک دولت، ادامه            می
سياست داخلی ارتجاعی    .  سياست داخلی آن است     

جمهوری اسالمی در خارج از مرزها، در                         
المللی     عرصه سياست خارجی و مناسبات بين               

یابد و همين سياست که در تعقيب اهداف    امتداد می 
ست، با      طلبانه پان اسالميستی        و مقاصد توسعه     

طلبانه و ارتجاعی                 سياست خارجی توسعه           
ی خاورميانه،      های امپریاليست در منطقه          قدرت

برخورد نموده و به نزاع و جدال کنونی انجاميده            
 .است

کارگران و زحمتکشان ایران به این حقيقت پی                
ها،    اند که مسبب تمام فالکت و بدبختی آن                   برده

اجتماعی   –مقدم بر هر چيز نظم اقتصادی                       
ها   آن.  ست  موجود، طبقه حاکم و جمهوری اسالمی     

اند و آن را صریح و روشن ابراز                               دریافته
دارند که اگر امروز با تحریم روبرو هستيم و             می

ی      فردا ممکن است جنگی رخ دهد، نتيجه                         
های هر دو طرف درگير، یعنی جمهوری          سياست

 .های امپریاليست است اسالمی و قدرت
بنابراین از هم اکنون آشکار است که این مردم                 
دیگر فریب رژیم جمهوری اسالمی، ادعاهای                

ها   شوونيست  –ضد امپریاليستی پوشالی سوسيال       
برای توجيه پشتيبانی از جمهوری اسالمی و پان           

لذا در شرایطی که      .  اسالميسم را نخواهند خورد     
های     ماهيت نزاع جمهوری اسالمی و قدرت                  

امپریاليست بر اکثریت بزرگ مردم ایران روشن        
است و به اهداف و مقاصد ارتجاعی هر دو                         

اند، در شرایطی که جمهوری          طرف آگاهی یافته   
اسالمی و نظم موجود غرق در بحران است و                  

های کارگر و زحمتکش، هر                   نارضایتی توده   
شود، در      تر می     ی انفجار نزدیک       لحظه به نقطه    

ی نزاع و بحران در سياست               شرایطی که ادامه    
های کارگر و        خارجی رژیم، زندگی را بر توده          

زحمتکش دشوارتر ساخته و خطر بروز جنگ               
های مردم    ها تن از توده      نيز جان و زندگی ميليون     

های حقيقتًا    کند، وظيفه سازمان    ایران را تهدید می    
کمونيست، چيزی جز این نيست که برای نجات              

های مردم ایران از شر فجایعی که جمهوری            توده

آفرینند،      اسالمی و امپریاليسم آفریده و می                       
های کارگر و زحمتکش را به برپایی انقالب            توده

و سرنگونی جمهوری اسالمی و طبقه حاکم بر               
کسی که ادعای مبارزه با                 .  ایران فراخوانند    

هایی که    امپریاليسم را دارد، آن دسته از سازمان         
کنند، مخالف امپریاليسم و جمهوری                 اعالم می  

اسالمی هر دو هستند، مخالفت خود را با تحریم و          
دارند، باید شعار عمل و تاکتيک           جنگ ابراز می   

خود را برای نشان دادن این مخالفت در عمل                    
مخالفت در حرف، مخالفتی                    .  اعالم کنند      

جنبش کارگری و سوسياليستی نيز        .  ست  ظاهری
 صرفًا      تجربيات منفی فراوانی از این مخالفت             

به ویژه باید به یاد آورد که احزاب              .  لفظی دارد 
سوسياليست انترناسيونال دوم که اکثریت بزرگ          

ها با آغاز جنگ به موضع شوونيستی و دفاع               آن
آشکار از بوژوازی خودی برخاستند، تا آخرین             

هایی را امضا  لحظات پيش از جنگ، پای قطعنامه 
های    ها جنگ ميان دولت           کردند که در آن           می

بورژوایی محکوم شده بود، از تالش برای                         
جلوگيری از جنگ سخن به ميان آمده بود و حتا               

پذیرفتند که اگر جنگی رخ دهد، باید از بحران            می
داری     ناشی از جنگ برای برانداختن سرمایه                

پذیرفتند و از  استفاده کرد، اما آن چيزی را که نمی
 –شد، شعار و راه حل لنينی           ها حذف می    قطعنامه

بلشویکی برای مقابله با جنگ، یعنی تبدیل جنگ           
خارجی به جنگ داخلی، برپایی انقالب برای                   

وقتی که جنگ   .  سرنگونی بورژوازی خودی بود    
ها    شوینيست  -گاه بود که سوسيال          آغاز شد، آن     

شعار عمل خود را در دفاع از بورژوازی خودی          
اعالم نمودند و گفتند، ما برای جلوگيری از بروز          

ها جنگ    رغم این تالش    جنگ تالش کردیم، اما به     
آغاز شد، حاال که جنگ آغاز شده است، باید از               

از کارگران خواستند دست     .  ميهن خود دفاع کنيم    
از مبارزه بردارند، حتا اعتصاب نکنند و به سوی     

لذا به حرف نباید       .  های جنگ روان شوند         جبهه
. باور داشت، بلکه عمل را باید مالک قرار داد                

کسی که فقط بگوید من با جنگ و تحریم مخالفم،             
اما نگوید که کارگران و زحمتکشان ایران در                  
مخالفت با جنگ و تحریم چه باید بکنند،                                

. کند    شرمگينانه از جمهوری اسالمی دفاع می               
کسی که مخالف جنگ و تحریم، مخالف                                

ست، باید صریح و      امپریاليسم و جمهوری اسالمی   
روشن در اوضاع بحرانی کنونی اعالم کند که                
انقالب و سرنگونی بورژوازی خودی یگانه راه           

ی توأمان با امپریاليسم و جمهوری اسالمی  مبارزه
باید .  و یگانه بدیل مقابله با تحریم و جنگ است              

صریح و روشن از کارگران و زحمتکشان                        
بخواهد که اعتصاب و تظاهرات برپا کنند و به                

 .انقالب روی آورند
هایی که واقعًا به مبارزه با امپریاليسم باور                     آن

دارند، باید این حقيقت را دریافته باشند که بدون               
یک انقالب اجتماعی، بدون سرنگونی بورژوازی      
و بدون مبارزه برای برانداختن نظام                                       

داری    داری، در دنيای کنونی که سرمایه             سرمایه
در سراسر جهان مسلط است، مبارزه ضد                          

کسی که جز      .  امپریاليستی وجود نخواهد داشت       
اش      این فکر کند، مبارزه ضد امپریاليستی                       

های زحمتکش      ست که برای فریب توده              قالبی
 .مردم علم شده است

تنها یک انقالب اجتماعی در ایران است که                        
تواند صلح، رفاه، آزادی و برابری برای                       می
. های زحمتکش مردم ایران به بار آورد                      توده

تر از برپایی یک انقالب اجتماعی          ای مبرم   وظيفه
 .در ایران نيست

  

ضد امپرياليسم دروغين، پوششی برای دفاع از 
 بورژوازی و پان اسالميسم



 ٨ ۶٢۶ شماره  ٩١نيمه اول مرداد     8
١از صفحه   

اضتی دولت های                  است های ری ا و سي فشاره
رخی        اتحادیه اروپا چنان افزایش یافته اند که در ب
ه                   تصادی ب حران اق ان ب ون از کشورها همچون ی

ده است                ي راروی اسی ف حاال  .  تدریج به بحران سي
ن و            ي وان نوبت به اسپانيا رسيده تا در چارچوب ق
ن              ي چن مقررات اتحادیه اروپا و کميسيون آن و هم
ه               صادی، ب ت دستورات نهادهای بزرگ مالی و اق
ی                ل ل م ن ال ي ویژه بانک مرکزی اروپا و صندوق ب
ردد،                     زوده گ اران اف ک ي ل ب ر خي پول، هر روز ب
ان                       ي ر و فشار در م ق د و ف ن دستمزدها کاهش یاب

ا     . اقشار مختلف توده های مردم تعميم یابد  ه ه بهان
ه است            اب : در همه ی کشورهای اتحادیه اروپا مش

د، کسری                   باید بدهی های عمومی پس داده شون
ه           د ب ای ی            %  ٣بودجه را ب اخالص داخل د ن درآم

رساند، شرایط رقابت با کشورهای درحال رشد             
ود،               م ا ن ي ه ار م را باید با انعطاف پذیری بازار ک

حذف کرد و   "  آزاد" یارانه ها را باید برای رقابت    
 .غيره

ا                   ي ان پ و راخوی در اس ان دولت دست راستی ماری
ن                          ي ا از اول ه ه ام رن ن ب ي م برای عملی کردن ه
ه                 م ورش ه روزی که قدرت را به دست گرفت ی

رد              . جانبه ای را به اردوی کار و زحمت آغاز ک
ه                   ادی ح ادهای ات ه امل ن این دولت که از حمایت ک
ی،               ه جوی ام صرف ه ن رخوردار است ب ا ب اروپ
ه های                        اران رخی ی اهش داد و ب ا را ک دستمزده
عيت                       ارم جم ه یک چه دولتی را در کشوری ک

ال         .  فعالش بيکار هستند، قطع کرد     ان شم چي دن مع
ه در دوره ی                د ک ن اسپانيا نخستين کارگرانی هست
ی دولت                          اضت است های ری ال سي ا اعم ر ب اخي
د،           ن زن راخوی، تصميم گرفتند دست به اعتصاب ب
ادن                ع ه م چرا که این دولت اعالم کرد که کمک ب

افت و از               %  ۶۴آستوری   د ی  ٧٠٣کاهش خواه
این در .   ميليون خواهد رسيد٢۵٣ميليون یورو به  

حالی ست که دولت در سال گذشته برای پنج سال          
ه                   رای ادام ارگری ب ه های ک توافقی را با اتحادی

ود     دولت راخوی     .  کمک به معادن امضاء نموده ب
 کارگر   ٨٠٠٠با زیرپا گذاشتن این تصميم نه فقط        

رار داده است،                    کاری ق ي معدن را در معرض ب
ا                 ٣٠٠٠٠بلکه   م ب ي ق ت رمس ه غي  شغل دیگر را ک

 .معادن در ارتباط هستند به خطر می اندازد
ی            ارزات ب کارگران معادن شمال اسپانيا سابقه ی م

الدی در       ١٩٣۴آنان در سال       .  فراوانی دارند  ي  م
زیر سيطره ی رژیم دیکتاتوری فرانکو اعتصاب        

ه          .  کردند ت هزاران تن از معنچيان در آن زمان کش
هوری           .  و زخمی و زندانی شدند     ه جم هنگامی ک

افت               رار ی ق ت ا اس ي ا     " اسپان اری ون ي اس دار     "  پ ه دی ب
ران                ارگ ام ک م کارگران آستوری رفت و آزادی ت

ت آورد              ه دس ی را ب دان ادن      .  زن ع ران م ارگ ک
ال              ر در س گ ار دی وری ب ت ه     ١٩۶٢آس  دست ب

ا                     زده م زایش دست ار اف ت د و خواس اعتصاب زدن
ر ضد            .  شدند در آن زمان نيز دولت طرحی را ب

امش                ه ن ود ک ی      " کارگران مهيا کرده ب ل طرح م
ود جز            !  بود"  ثبات اقتصادی  ب زی ن این طرح چي

ا                زده م ه دست ورش ب . ليبراليزه کردن اقتصاد و ی
ه وجود             اعتصاب معدنچيان چنان شور و شوقی ب
دان                        ي ه م ز ب ي ران ذوب آهن را ن ارگ آورد که ک

ان                   .  کشيد ان و پس از آن م ران ساخت سپس کارگ
د      د      .  کارگران کشاورزی وارد مبارزه شدن ن هر چ

قانون اساسی اسپانيا در آن زمان اعتصاب را قيام         
عليه حکومت توصيف می کرد، اما اتحاد و عزم           
زد           م بخش های مختلف کارگری موجب شد تا دست

اداش              ٧٠ پزتا به     ٣۵پایه ای از     رسد و پ ا ب زت  پ
ه      ٩۵اضافه کاری نيز از        زایش         ١۶٠ ب ا اف زت  پ

ه ی         . یابد ق ان طب نباید فراموش کرد که در آن زم
کارگر از حمایت سياسی محکمی در چارچوب              

ود     د امروز         .  حزب کمونيست برخوردارب ن هر چ
می                  ایسه ن ق کو م راخوی از لحاظ سياسی با فران
ه                 اران ان ی ای شود، اما به نام رهاسازی رقابت و پ
ورد            ها، رسمًا اعالم کرده است که ذغال سنگ م
ه              ون ان گ نياز اسپانيا از خارج وارد خواهد شد هم
ه شده               ت که در سال های دهه ی شصت ميالدی گف

 .بود
ه                     ت ف ا پس از سه ه ي ان کارگران معادن شمال اسپ

 ۴٠٠اعتصاب تصميم گرفتند که با طی مسافت              
کيلومتری به مادرید بيایند تا در پایتخت اسپانيا در     
ی                   ت ادهای دول م گر ن برابر وزارت خانه ها و دی

د       ن ای م ظاهرات ن راض و ت ه   .  اعت ان ک ي چ دن ع م
د روز    "  راهپيمایی سياه " راهپيمایی خود را     ناميدن

د و روز           ١٣٩١ تير   ٢ ردن ه        ٢١حرکت ک ر ب ي  ت
ا              .  مادرید رسيدند  ام طول راه ب م راهپيمایان در ت

ام را                    ي ن پ د و ای استقبال گرم مردم روبه رو شدن
ام               م ارزه ی ت دریافت کردند که مبارزه ی آنان مب
ده ی             ن توده های مردمی ست که از فشارهای فزای

د                       ده ان گ آم ن ه ت ه داران ب ای رم ی و س ت . دول
ی صورت                      دن در حال ع ران م ارگ ی ک ای م راهپي
گی            گرفت که برخی دیگر از کارگران در همبست
ن                     اری، تحصن و بست با آنان به اشغال اماکن ک

ه اعتصاب                .  جاده ها پرداختند   ن ک ه ای با توجه ب
ا                         ه ه ادی ح رخی از ات ی شد، ب ان طوالن معدنچي
دوق های اعتصاب را راه                      د صن ن ت تصميم گرف
واده                   ان ان و اعضای خ چي دن اندازی کنند تا به مع

ا           .  اشان کمک مالی بدهند    ه صده ود ک این چنين ب
ی                  ای م ي پ س از یک راه د پ ن ت وانس چی ت دن ع م
د در          چهارصدکيلومتری خود را به مادرید برسانن
ان در              چن حالی که رفقایشان در شهرهای خود هم
د،              ردن اعتصاب بودند و هر روز تظاهرات می ک
ارزات خود          ب راه ها را می بستند و مردم را از م

د    د                 .  آگاه می نمودن ادری ه م ران ب ارگ ه ک ی ک ت وق
ه نشان                      تخت ب ای ی پ ال رسيدند هزاران تن از اه
ی                   ای م ي پ ه راه ان ب ان ش همبستگی با کارگران با آن

کارگران از همان ابتداء برنامه های دولت      .  کردند
ی            –سوسيال   ل ب رو     ( دمکرات ق ات ه  )  دولت زاپ ک

رد           اء ک مقدمات تعطيلی معادن ذغال سنگ را مهي
ه  )  دولت راخوی    ( و دولت دست راستی کنونی        ک

د،                 ه ده اء ادام ه ت ا ان می خواهد همان برنامه را ت
افشاء کردند و خواستار توقف بی قيد و شرط آن              

ی                 .  شدند ل ه عم ام رن ن ب کارگران گفتند که اگر ای
ا سال         ادن ذغال سنگ                ٢٠١٨گردد ت ع ام م م  ت

اسپانيا تعطيل خواهند شد و سوای هشت هزار                 
ا             معدنچی، سی هزار تن دیگر نيز که در ارتباط ب
. معادن ذغال سنگ کار می کنند بيکار خواهند شد

ه دولت در                      د ک ن ت ف ردم گ ه م کارگران همچنين ب
ه عقب                     دمی ب خواست ق نشست های گوناگون ن

ود           .  بگذارد اشاره ی کارگران به هفت جلسه ای ب
 فروردین بدین سو با اعضای دولت و            ٢٣که از   

ل                         وئ ان ای خوزه م ع، آق ای ر صن ا وزی به ویژه ب

 .سوریا، برگزار شده بود
مبارزات معدنچيان که پس از اعتصاب عمومی          
ارزات                   ب ماه مارس گذشته نقطه ی عطفی در م
ه                ردد ب عمومی جاری در اسپانيا محسوب می گ
رد و در                     ز سرایت ک ي دیگر بخش های جامعه ن
ه وجود               دواری را ب اقشار گوناگون مردم این امي
آورد که می توان دولت سرمایه داران که خود را          

ذور     "  ع ور و م أم ا و         "   م زی اروپ رک انک م ب
ی               ن صندوق بين المللی پول می داند به عقب نشي

ران              .  واداشت ارگ د ک ن م پس از تظاهرات شکوه
ن      ٢١معادن در روز     زاران ت  تير، دو روز بعد ه

ان     " از کسانی که خود را جزو جنبش           ن ي گ " خشم
د            ردن می دانند در خيابان های مادرید تظاهرات ک
و ضمن ابراز مخالفت شدید خود با سياست های            
اء                ف ع ت ه اس د ک ریاضتی از دولت راخوی خواستن

طع                      .  دهد ا ق د ب ای ب ه دولت ن د ک آنان اعالم کردن
اعی                         م ن اجت ي أم  ۶۵بودجه های آموزشی و ت

ه در                 ی ک ميليارد یورو صرفه جویی کند در حال
ارد       ٢٣همين روزهای اخير مبلغی برابر با        ي ل ي  م

ا    " یورو فقط برای نجات یک بانک به نام        ي ک ان " ب
ر         "  خشمگينان. " پرداخت شده است   ق ر م راب در ب

د       –حزب راخوی     –"  حزب مردمی "  ردن تجمع ک
ا را               زده م و گفتند که دولتمردان در حالی که دست

د                  ن ن ر می ک . کم می کنند، خود جيب هایشان را پ
يست                ال ي پس از حزب مردم نوبت به حزب سوس

ن             –حزب سوسيال   (  شي ي دمکرات رئيس دولت پ
ان                 )  زاپاترو دگ ن ن ظاهرک ز ت ي رسيد و در آن جا ن

اری           اعالم کردند که این حزب در برابر بحران ک
 .به نفع مردم نکرد

ا       ٣٠روز   ه ه ای  "  تير بار دیگر آن چه رسان دری
ناميدند در خيابان های مادرید حضور  "  انسان ها 

ه های                      ام رن ا ب به هم رساند و مخالفت خود را ب
ریاضتی دولت راخوی که می خواهد ماليات های       
از                      ي ورد ن ا و خدمات م االه ر ک غيرمستقيم را ب

ه های          .  مردم افزاش دهد، اعالم نمود     ادی ح ن ات ای
ردم           کارگری بودند که در هشتاد شهر اسپانيا از م

ا             ٣٠خواستند تا روز     د و ب ن  تير به خيابان ها بيای
د     "شعار   ای آنان می خواهند کشور را نابود کنند، ب

بر ضد برنامه های ریاضتی    "  جلویشان را گرفت  
د      ن ای م ردم در               .  اعتراض ن وم م ن روز عم در ای

د و                  اگون حاضر شدن ون خيابان های شهرهای گ
اعتراضات مردم بر این پایه بود .  اعتراض کردند 

ون             سي ي که دولت راخوی می خواهد به دستور کم
ا      ٢٠١٢اروپا در بودجه ی سال     ٣ رقمی برابر ب

د                 ٢٧/   وان ت ا ب د ت ن ی ک  ميليارد یورو صرفه جوی
ا                        ١٠٠ انک ه ه ب رای کمک ب ورو ب ارد ی ي  ميل

ا                  !  دریافت کند  قط ب د ف دولت راخوی می خواه
ورو    ٢٢افزایش ماليات های غيرمستقيم       ميليارد ی

ا                  گر ت وق    %  ٧به دست آورد و از سوی دی حق
 .کارمندان را کاهش دهد

ن         ال ای در اعتراضات اخير اسپانيا، معدنچيان شم
کشور پيشتاز بودند و سنت های بزرگ مبارزاتی        
ه سوی              کارگری را با راهپيمایی طوالنی شان ب

ن   .  مادرید زنده کردند   ه                 لذا ولو ای وجه ب ا ت ه ب  ک
ا و                     ي ان پ ارگری در اس بش ک اوضاع عمومی جن
د          همچنين نداشتن یک پشتوانه ی قوی سياسی مانن
سال های سی تا شصت ميالدی، نتوانند پيروز از         
ن                          ه هر حال ای ا ب د، ام ارزه خارج شون این مب
ه               راضی ک مبارزات به همراه دیگر اقدامات اعت
ای               ن هم اکنون در اسپانيا در جریان است سنگ ب
ا                 ده ب ن ه در آی پيروزی های بزرگی خواهند شد ک

 .ادامه ی تالش کارگران به دست خواهند آمد

 معدنچيان اسپانيا، پيشتازان مبارزه عليه سياست های رياضتی
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 ها را واژگونه جلوه دهند کوشند واقعيت مرتجعين بيهوده می

کشان هزینه      آموزش و رفاه کارگران و زحمت           
های خود و دعوت از تعدادی         وپاش  شود با ریخت  

افراد مرتجع و مزدور که برای مبلغی پول و                    
ای     سفر مجانی هميشه آماده هستند تا عکس خامنه        

ی اصلی این        وظيفه.  دهد   را بلند کنند، هدر می        
مجمع، پرورش و حمایت از مزدوران و عوامل           

. باشد   جمهوری اسالمی در کشورهای دیگر می          
هایی که      جمهوری اسالمی با استفاده از پایگاه             

کند،    ها در کشورهای دیگر ایجاد می              توسط آن  
ها و    زنی  ی خود را در چانه         تالش دارد تا وزنه     

 .المللی باال ببرد منازعات بين
نيز که با       "  زنان و بيداری اسالمی          "اجالس    

خوار تشکيل شد،     استفاده از زنانی مرتجع و جيره     
هدفی جز این نداشته و چيزی جز این نيز از آن               

ها با  های برخی از آن مصاحبه. بيرون نخواهد آمد
های دولتی ایران گویای ميزان مزدوری               رسانه
یک زن   .  اصطالح بانوان مسلمان است          این به  

الجزایری شرکت کننده در اجالس، پس از دیدار          
کنم با جانشين      احساس می : "گوید  ای می   با خامنه 

و از این گونه هجویات در        "  ام  پيامبر دیدار کرده  
یک زن عراقی    .  سخنان این مدعوین بسيار است      

کشد با    که عنوان استاد دانشگاه را نيز یدک می             
چه ما در مدت اقامت          آن: "گوید  وقاحت تمام می   

خود در ایران  شاهد آن بودیم با تبليغات سوء                    
غرب درباره ایران بسيار منافات دارد، زنان در          
ایران از آزادی آامل برخوردارند ودر همه                     

خوبی یک    سخنان وی به  ".  باشند  مسائل پيشتاز می  
طور که زنان      همان.  سازد  واقعيت را آشکار می     

نماینده مجلس در ایران نماینده زنان ایران                         
کننده در این اجالس نيز               نيستند، زنان شرکت     

ی این    همه.  باشند  نماینده زنان کشورهای خود نمی    
زنان جاعل و شياد، حافظان و پاسداران نظمی               
هستند که ستم و تبعيض جنسی بر زنان را روا                

ست   این واقعيتی .  کنند  داشته و از آن حفاظت می        
. چون مردان از یک جنس نيستند        که زنان نيز هم    

زنان کارگر، زنان زحمتکش، زنانی که خواهان          
داری و پایان بخشيدن      برانداختن نظم کهنه سرمایه   

به ستم جنسی و طبقاتی هستند و زنانی که                            
ی حاکم خواستار حفظ نظم          چون مرداِن طبقه     هم

 .باشند موجود می
ی   چه که این کنفرانس سعی در تبليغ دگرباره             آن

آن داشت این تئوری ورشکسته بود که                                  
ی   های مردمی در کشورهای عربی نتيچه         حرکت

بيداری اسالمی است و این چيزی جز واژگونه              
های   برداری  نشان دادن حقایق تاریخی برای بهره      

دیدگان عليه      قيام مردم، قيام ستم       .  سياسی نيست  
ست نه محصول اسالم        گران نه چيز جدیدی       ستم

 سال است به آن                 ١۴٠٠که این کشورها             (
تحوالت تاریخی در تحليل نهایی                 ).  اند     آلوده
ست که بين نيروهای مولده و           ی تضادهایی   نتيجه

این تضادها در   .  آیند  وجود می   مناسبات توليدی به  
 -ای منجر به فروپاشی مناسبات توليد                     مرحله

ی توليد بين خود       ها در پروسه    مناسباتی که انسان  
بررسی تاریخ    .  گردد    می  -اند        برقرار ساخته   

یابی بورژوازی و در نهایت         گيری و قدرت     شکل
های اخير نشان        گيری امپریاليسم در قرن          شکل
کش     دهد که چگونه زنان کارگر و ستم                          می

دوشادوش همسران و فرزندان خود برای لغو                 
مبارزاتی .  اند  ستم طبقاتی و جنسی مبارزه کرده         

داری و لزوم      بست نظام سرمایه     که ریشه در بن     
تحول انقالبی به سمت سوسياليسم و کمونيسم و              

های    خيزش.  برپایی نظمی نوین داشته و دارد             
 -های اخير در کشورهای عربی هم           ای سال   توده

از این امر مستثنا         -ها      نظر از نتایج آن         صرف
های نظام        بست و ستم           ی بن       نبوده و نتيجه       

داری است، نظامی که جمهوری اسالمی           سرمایه
ای از مدافعان سرسخت آن                  و شخص خامنه      

 .هستند
های این اجالس،      ترین قسمت   اما یکی از مفتضح    

ای و        کنندگان به پابوسی خامنه              رفتن شرکت   
سخنان .  بود"  بانوان مسلمان "سخنان وی در جمع    

ای در این جمع نه تنها چيز جدیدی نداشت              خامنه
تر از    ها پيش   ست که قرن    که گویای روشن تفکری   

. زبان مرتجعينی از قماش وی تئوریزه شده بود            
های جسمی زن و مرد را به                تفکری که تفاوت    

تقسيم کار اجتماعی بين زن و مرد تعميم داده و با           
خواهد تا با انجام کار             این تئوری از زنان می         

داری در توليد و          خانگی، بدون مزد به سرمایه        
از سوی دیگر    .  بازتوليد نيروی کار خدمت کنند       

خواهد که تحت عنوان          همين تفکر از زنان می        
ی جنسی مرد تحت عنوان         به سلطه "  عفاف زن "
زمان    که هم     تن دهند در حالی        "  تک همسری  "

روابط جنسی آزاد برای مردان تحت عنوان حق            
طور    زن و نيز به      ۴مرد برای در اختيار داشتن        

نامحدودی زن تحت عنوان ازدواج موقت                          
 .کند را تبليغ می) صيغه(

"گوید    وی می    زن و مرد هر کدام براساس                : 
خصوصيات جسمانی خود، در ادامه آفرینش،                
رشد و تعالی انسان و حرکت تاریخ نقش خاصی            
به عهده دارند که در این ميان نقش زن یعنی                      

تر   تداوم بخشيدن به نسل انسان، از نقش مرد مهم          
"دهد    او ادامه می   ".  است ضوابط اسالم درباره    : 

های روابط جنسی را باید از         خانواده و محدودیت  
گوید که  اما او نمی". این دید، مطالعه و درک کرد

ها فقط برای زن است و مرد در                  این محدودیت  
 .ها فارغ است اسالم از این محدودیت

چه که این زنان در طول دو روز کنفرانس و                آن
ی پایانی آن نشخوار کردند، تکرار همان  در بيانيه

ای در مورد نقش زن در تقسيم                 مهمالت خامنه  
جایگاه زن  "ی    کار اجتماعی تحت عنوان فریبنده      

بيانيه پایانی با تاکيد بر ضرورت          .  بود"  مسلمان
حجاب برای زنان با افتخار نقش اصلی زن در                

ومجانی نيروی کار برای        جامعه را تربيت مفت     
. کند  داران اعالم می    گيری سرمایه   استثمار و بهره  

خانواده : "  ی پایانی آمده است برای مثال در بيانيه 
ترین نهاد اجتماعی برای تربيت نسل                       اصلی
رو با بينش صحيح سياسی فرهنگی و                           پيش

تواند به تحقق جامعه سالم          اجتماعی است که می     
توجه به جایگاه و نقش واال ... اسالمی کمک نماید

و حقيقی زن مسلمان در تربيت نسل آینده و توجه           
های اسالمی از جمله حجاب و  مضاعف به ارزش

های تربيتی عمومی زنان امری ضروری  آموزش
 ".است

اما حکومت اسالمی ایران مانند هر دولت                          
داری، براساس نياز سرمایه به نيروی                 سرمایه

خواهد تا    کار زنان، در عين حال که از زنان می           
ها    وظایف کار خانگی را برعهده گيرند، از آن              

خواهد تا مانند کارگر مرد، نيروی کارش را              می

بفروشد و بدین ترتيب زنان هم در محيط کار                    
گيرند و هم بعد از پایان            مورد استثمار قرار می     

کار روزانه باید مجانی خدماتی را انجام دهند که           
در نهایت کمک به توليد و بازتوليد نيروی کار                

داری با خصوصی کردن کار             سرمایه.  شود   می
. گيرد   خانگی، از کار بدون مزد زنان بهره می              

زنان با انجام کار خانگی، از یک سو نيازهای                 
ضروری یک کارگر را برای آن که بتواند روز            
بعد نيروی کار خود را عرضه کند فراهم                            

سازند و از سوی دیگر با بدنيا آوردن فرزند و   می
تربيت و مراقبت از او نيروی کار آینده                                 

ها بدون  ی آن کنند و همه داری را تامين می سرمایه
در .  دار ریالی برای آن هزینه کند        این که سرمایه  

جایگاه برتر  "واقع راز سخنان فریبنده در مورد          
هنگامی که به ضرورت کار              "  و واالی زن      

برمال شده و فریب نظام           رسد،   خانگی زنان می    
 .گردد داری آشکار می سرمایه

ستم دوگانه بر زنان کارگر ویژگی مناسبات                     
ست، اما این تمام وجوه ضد زِن                   داری   سرمایه

جمهوری .  دهد    حکومت اسالمی را نشان نمی            
اسالمی عالوه بر این که به عنوان پاسدار نظم                 
موجود بر ستم دوگانه بر زنان کارگر مهر تایيد              

 عنوان حکومتی     کند، به   زده و آن را تئوریزه می      
داند،     می"  اسالمی"که خود را مدیون صفت                

شدت تابع قوانين ضد زن و ارتجاعی اسالم نيز      به
عنوان    تاریخ، حکومت اسالمی را به          .  باشد   می

های تاریخ معاصر     ترین حکومت   یکی از ضد زن   
راحتی از کارنامه              شناسد و این را به                     می
 .توان دریافت ساله رژیم می وسه سی

در قوانين حکومت اسالمی و براساس قوانين                  
تر از        مراتب پایين       اسالم، زنان از حقوقی به            

مردان برخوردار هستند که حق طالق، ارث،                
هایی    شهادت در دادگاه، سرپرستی فرزند نمونه          

تواند قاضی    چنين یک زن نمی     هم.  باشند  از آن می  
و یا یکی از مقامات باالی سياسی مانند رئيس                  

 .جمهور شود
چنين مروج فحشای رسمی به  حکومت اسالمی هم

نام ازدواج موقت است، قربانيان این فحشا عموما        
از ميان اقشار پایين جامعه هستند که به دليل                      
معضالت اقتصادی مجبور به تن فروشی                           

ست که        ای    گونه    فشار اقتصادی به      .  شوند    می
بسياری از زنان متاهل و یا دخترکان کم                               

)  ساله ١٣براساس آمارهای دولتی تا       (وسال    سن
. اند مجبور به تن فروشی در حکومت اسالمی شده

فروش دختران کودک به مردان مسن به عنوان              
ی دیگر از اجبار به تن فروشی  ازدواج یک نمونه

آمارها حاکی از افزایش آمار ازدواج                   .  است
 در سراسر کشور         ٨۴در سال      .  کودکان است  

اند    سال ازدواج کرده     ١٩ هزار دختر زیر        ٢٢۶
 هزار افزایش    ٣۴٢ به    ٨٩که این رقم در سال          

 هزار ازدواج        ۴٢در این ميان            .  یافته است   
 ساله گزارش و ثبت قانونی           ١۴ تا     ١٠کودکان   

براساس مقررات فرقه شيعه اسالمی        .  شده است 
باشد و براساس همين        سال می   ٩  سن بلوغ دختر   

حکم اسالمی، دختران کودک مجبور به ازدواج            
 .شوند با افراد مسن می

طور باالترین آمار اعدام       جمهوری اسالمی همين   
. ی خود دارد     زندانيان سياسی زن را در کارنامه       

خاطر   به  -  ۶٠ی    ویژه در دهه     به  –هزاران زن    
های جمهوری اسالمی به              عقایدشان در زندان      

. ها در زندان بودند       اعدام محکوم شدند و یا سال        
چنين دختران زیر     شدگان سياسی هم    در ميان اعدام  
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در چنين وضعيتی وقوع هر        .  خالصه نمی شود   
حادثه در حين کار، صرفا به مصدوم شدن یا                    

. جان باختن یک یا چند کارگر منتهی نمی گردد             
عدم بيمه و عدم پوشش تامين اجتماعی، عوارض         
دیگری را نيز برای کارگران مصدوم و خانواده           

با مرگ هر    .  کارگران جان باخته به همراه دارد       
کارگر که قربانی سود پرستی سرمایه داران می           
شود، عالوه بر تالمات روحی وارده بر تک تک           
اعضای آن خانواده، سرپرست و نان آور خود را         

با مصدوم شدن هر کارگر      .  نيز از دست می دهد     
که از مزایای تامين اجتماعی نيز بی بهره باشد،            
عالوه بر اینکه درآمد حاصل از کار کارگر                      
آسيب دیده، از چرخه اقتصادی آن خانواده حذف           
می شود، تامين هزینه های درمان و نگهداری                
کارگر از کار افتاده نيز بر خانواده تحميل می                  

این امر، خود فشار مضاعفی بر زندگی              .  گردد
. خانوادگی بسياری از کارگران آسيب دیده است          

فشارهایی که کمترین آن ایجاد معضالت بزرگ           
اقتصادی و اجتماعی برای کارگران مصدوم و              

 .  خانواده های آنان است
کارگران ایران در شرایطی زیر چرخ دنده های           
بی رحم سيستم سرمایه داری و سودپرستی                       
سرمایه داران به کام مرگ فرستاده می شوند، که         

نهم  ظاهرا    و  بيست  اصل  قانون اساسی   مطابق 
اجتما"رژیم    تأمين  از  نظر عی   برخورداري  از 
گی، بی  از آار افتادی،  پيری،  بيكارگی،  بازنشست
حوادث و سوانح و نياز به گی،  درماندتی،  سرپرس

کی پزشت های   و مراقبنی  درماتی،  خدمات بهداش
ح غيره  و  بيمه  صورت  همگاقی   به  و نی   است 

ی دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدها
درآمدهامی  عمو مردمی  و  مشارآت  از  ، حاصل 

لی فوق را برای یک یک    مایت های خدمات وحما
اما سرمایه داران و         ".  افراد کشور تامين کند        

صاحبان کارگاه ها، در سایه حمایت بی دریغ                   
دولت سرمایه داری حاکم بر ایران، آنچنان دست          
شان برای انجام هرگونه بی عدالتی، ستم و                        
اجحاف در حق کارگران باز است، که کمترین               
نگرانی در مورد بی مباالتی شان در وقوع                        

. انفجارها و مرگ کارگران به خود راه نمی دهند         
جان و زندگی کارگران برای آنان فاقد اهميت                  

آنچه برای سرمایه داران اهميت دارد،                .  است
. استثمار کارگران در جهت انباشت سرمایه است       

سوانح ناشی از کار، آسيب دیدگی و مرگ                          
کارگران در این سوانح، جایی در معادله کسب              

و این   .  ارزش اضافی و انباشت سرمایه ندارد            
همان نکته ای است که مارکس در کتاب کاپيتال             

اگر :  به روشنی به آن اشاره کرده و می گوید                  
برخورد سرمایه دار و شيوه توليد سرمایه داری            
نسبت به وسایل توليد، ماشين آالت کارافزا و                   
مصالح توليد، فوق العاده با خست و قناعت توام             
است، در عوض، به همان نسبت به کار زنده                    

 . دست و دل باز و اسراف کار است) کارگر(

و مسئولين حکومتی، جان خود را از دست می               
دهند و هزاران کارگر دیگر نيز ساليانه به دليل              
عدم برخورداری از امکانات ایمنی الزم دچار              
آسيب دیدگی و از کار افتادگی می شوند، بی آنکه       
هرگز خبری از آنان در روزنامه ها و                                   

 . خبرگزاری ها رژیم درج شود
سوانح ناشی از کار نتيجه مستقيم آز و طمع                       

ماهيت .  سرمایه داران در کسب سود بيشتر است        
وجودی نظام سرمایه داری بر استثمار و کسب              

سود پرستی سرمایه داران، آنان . سود بيشتر است
را بر آن داشته تا به هر طریق ممکن بر شدت                  
استثمار کارگران جهت انباشت بيشتر سرمایه                

افزایش ساعات و سرعت کار، . های خودبيافزایند
عدم فراهم کردن وسایل ایمنی الزم در محيط                   
کار، استفاده از ماشين آالت کار افزای قدیمی، به         
کارگيری مصالح توليدی نامرغوب و عدم فراهم         
ساختن ابزار کار توليدی مدرن از جمله شيوه                  
های متعارف سرمایه داران در تشدید استثمار                

افزایش ساعات و      .  روز افزون کارگران است       
سرعت کار کارکران به همراه خست و به                          

جوئی سرمایه داران نسبت به              اصطالح صرفه  
وسایل توليد، ماشين آالت کار افزا و مصالح                    
توليد، سبب شده اند تا هرساله شاهد افزایش وقوع 

 . سوانح در محيط کار باشيم
 در مقایسه   ٩٠آمار کارگران جان باخته در سال         

 درصدی همراه بوده      ٢٠، با افزایش      ٨٩با سال    
آمارهای ارائه شده در پنج ماه نخست                   .  است

امسال نيز، همچنان گویای افزایش وقوع سوانح           
ناشی از کار و جان باختن تعداد بيشتری از                        

 . کارگران در محيط کار است
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور         

 کارگر به دنبال       ٦٣٩در پنج ماه نخست امسال           
این آمار نشان . حوادث ناشی از کار در گذشته اند

 نفر در نتيجه         ٤می دهد که روزانه بيش از                 
حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می                  

از آنجایی که اغلب کارگرانی که تحت                 .  دهند
پوشش درمانی و تامين اجتماعی قرار ندارند،                

. عمال از شمول آمارهای فوق خارج می شوند               
بنابر این، آمارهای فوق هرگز بيانگر تعداد                      
واقعی کارگران کشته شده در سوانح کار نيستند و 
تعداد دقيق کارگران جانباخته و آسيب دیده می                
تواند بيش از آمارهای دولتی و رسمی موجود                 

 .باشند
 درصد   ٩٤طبق آمارهای منتشر شده هم اکنون             
 در صد ٥٠کارگاه های ایران را که کمی بيش از 

مجموعه کارگران ایران در آن مشغول به کار                
هستند، کارگاه های کوچک تشکيل می دهند که              
نه تنها کارگران آن از شمول قانون کار خارج                 
اند، بلکه هيچگونه ضابطه ای نيز بر شرایط کار          

 .در اینگونه کارگاه ها حاکم نيست
محروميت از بيمه و پوشش تامين اجتماعی ، تنها   
در عدم ارائه آمار واقعی کارگران آسيب دیده                  

 دست و دل بازی 
 سرمايه داران با 
 جان کارگران

و نبود اپراتور برای کنترل کوره از عوامل                      
در کارخانه آلياژ گستر قشم          .  انفجار بوده است    

 کارگر در سه نوبت کار می کنند که هنگام            ١٠٠
 کارگر در مرخصی یا در نوبت شيفت          ٣٥حادثه  

 . بعد بوده اند
دو نفر از       :  خبرگزاری ایلنا نيز گزارش داد             

مجروحين حادثه به نام های علی کمالی و عباس            
حقيقی به دليل شدت جراحات و سوختگی باالی             

 درصد از ناحيه صورت و کمر به بيمارستان         ٤٠
 . شهيد محمدی بندر عباس منتقل شده اند

این خبرگزاری به نقل از دبير اجرایی خانه                       
حادثه کارخانه آلياژ     :  کارگر بندر عباس نوشت       

گستر قشم، در اثر نرسيدن آب به سيستم خنک                 
: وی همچنين افزود  .  کننده کوره اتفاق افتاده است     

انفجار شامل انبار مواد پالستيکی درون باطری           
به همراه نفت سياه بوده که موجب سوختگی سر            

 . و صورت کارگران کارخانه شده است
در حالی که اغلب خبرگزاری ها تعداد مجروحين       

 نفر اعالم کردند، خبرنگار باشگاه         ١٥حادثه را    
خبرنگاران بندر عباس، به نقل از مدیر فنی و                  
بازرگانی شرکت آلياژ گستر قشم، تعداد                              

 . نفر اعالم کرد٢٦مجروحين این انفجار را 
انفجار کارخانه آلياز گستر قشم، نه اولين حادثه              
انفجار کارخانه ها و مراکز توليدی در ایران بوده 

انفجار شرکت  .  است و نه آخرین آن خواهد بود           
آلياژ گستر، یکی از ده ها و صدها سوانح ناشی               

خست  و قناعت سرمایه     "از کار است که به دليل       
داران نسبت به وسایل توليد، ماشين آالت کار                  

و نيز طمع سرمایه داران        "  افزا و مصالح توليد     
در استثمار و سود ورزی بيشتر ازحاصل                          
دسترنج کارگران، هر ساله در جمهوری اسالمی        

وقوع اینگونه حوادث در مراکز          .  رخ می دهد    
توليدی ایران، نه تنها هر ساله صدها کارگر را              
به کام مرگ فرستاده است، نه تنها ساليانه                           
هزاران کارگر را دچار سوختگی، از کار                         
افتادگی و دیگر آسيب دیدگی های ناشی از سوانح 
کار کرده است بلکه، هر  سال تعداد بيشتری از              
کارگران نيز با خطر مرگ و انواع آسيب دیدگی           

 .  ناشی از حوادث کار مواجه هستند
 کارگر در انفجار            ٢٦ تا        ١٥سوختگی بين        

 تيرماه امسال،     ٢٢کارخانه آلياژ گستر قشم در           
 کارگر در حادثه انفجار کوره فوالد               ١٨مرگ   

، جان باختن حداقل      ١٣٩٠غدیر یزد در آذر ماه         
 تن دیگر از          ١٣ تن و آسيب دیدگی شدید                   ٤

کارگران ایران خودرو در حادثه برخورد کاميون   
 ٣٠، مرگ ١٣٨٩به صف کارگران در بهمن ماه 

 نفر از کارگران در انفجار      ٣٨نفر و زخمی شدن     
کارخانه توليد کننده مواد شوینده، آرایشی و                      

 تنها    ٨٧بهداشتی شازند اراک در خرداد ماه                   
نمونه هایی از سوانح کار هستند که صرفا به                    
دليل گسترگی حادثه و عمق فاجعه، بازتاب رسانه 

صدها کارگر، هرساله به دليل       .  ای پيدا می کنند     
سقوط از ارتفاع، ریزش معادن، خفگی در                        
حفاری ها، برق گرفتگی و دیگر سوانح ناشی از          
کار در سکوت و بی خبری محض سرمایه داران         

 پيش به سوی تشکيل 
 حزب طبقه کارگر 
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تمامی زندانيان سياسی   .  شوند   سال مشاهده می   ١٨
زن هنگام دستگيری و حتا در طول زندان بارها            

چنين     هم.  فرسایی شکنجه شدند          شکل طاقت       به
های گوناگون در         امروز هزاران زن به اتهام           

ها زندانيان    برند که تعدادی از آن        زندان بسر می   
وبيش در      باشند، تمامی این زنان کم            سياسی می  

مراحل بازجویی به اشکال گوناگون مورد                        
 .اند شکنجه قرار گرفته

دستمزد زنان کارگر نيز حکایت دیگری دارد و            
. ست  یکی از مشکالت زنان در جمهوری اسالمی      

وضعيت دستمزد حتا در ميان کارگران مرد                     
ست اما در مورد کارگران زن            شکل اسفباری   به

وضعيت از این نيز بدتر است و بخش بزرگی از           
ها و یا کارخانجات          کارگران زن که در کارگاه        

شوند، به رغم انجام کار        کار گرفته می    کوچک به 
بيش از ساعات قانونی مصوب، دستمزدی                       

مراتب کمتر از حداقل دستمزد دریافت کرده و            به
در بسياری موارد حتا فاقد بيمه درمانی و                            

 .باشند بازنشستگی می
های   ی زنان در جریان حرکت        سرکوب وحشيانه 

ست که       یکی دیگر از جنایاتی        ٨٨مردمی سال     
. جمهوری اسالمی عليه زنان صورت داده است          

ی جمهوری اسالمی در مورد زنان        عمل وحشيانه 
معترض و نيز هم اکنون تحت عنوان مبارزه با               

دهد که    حال نشان می    بدحجابی و مانند آن در عين      
جمهوری اسالمی تا چه حد از ميزان تنفر زنان              
نسبت به خود آگاه است و تا چه حد از نيروی                     

 .باشد ها هراسان می آن
های اخير از انقالب               زنان در انقالبات قرن          

 و  ۵٧کبيرفرانسه و کمون پاریس گرفته تا قيام              
 در ایران   ٨٩ و   ٨٨های    ای سال   اعتراضات توده 

 های اخير در کشورهای تونس و مصر،          و تا قيام  
. اند  جا نقشی مهم و غيرقابل انکار داشته           در همه 

کشان   شک در قيام کارگران و زحمت       نقشی که بی  
برای سرنگونی جمهوری اسالمی و برای فردایی 

فردایی که در حکومت    .  روشن نيز خواهند داشت   
شورایی نه فقط از نظر حقوقی با مردان برابر                

شوند و از زیر بار قوانين ضد زن جمهوری               می
های اساسی برای      یابند که قدم     اسالمی رهایی می   

شود و از یاد  رهایی اقتصادی زن نيز برداشته می
ترین گام برای        رهایی اقتصادی زن مهم      :  نبریم

 . رهایی واقعی زنان است
ها همواره بر این              ها و کمونيست          سوسياليست

ای درجه    در هر جامعه  "اند که     حقيقت تاکيد کرده  
آزادی زن یک مقياس طبيعی برای آزادی                         

(عمومی است   سوسياليست   –چارلز فوریه      "  
 )فرانسوی قرن هيجده و نوزده

تظاهرات اعتراضی مردم      ، سازمان اطالهيه ای با عنوان                ١٣٩١درتاریخ  سوم مرداد          
دراین اطالعيه چنين می       .انتشار داد  های اعتراضی       نيشابورسرآغازدورجديدی ازشورش  

روزدوشنبه دوم مردادماه گروه های زیادی ازمردم زحمتکش نيشابور دراعتراض            "  خوانيم
به گرانی شدید کاالها و ارزاق عمومی دریکی ازخيابان های اصلی شهر، دست به                                     

! که شعارمی دادند مرگ برگرانی          اعتراض کنندگان درحالی    .پيمائی زدند    تظاهرات و راه    
خواستار رفع گرانی ها و استعفای دولت              !  دولت بی لياقت استعفااستعفا      !  ننگ برگرانی  

این حرکت اعتراضی که ازتجمع گروهی ازمردم درمقابل یک مرغ فروشی آغاز شد،              .شدند
درادامه خود به تظاهرات و راهپيمائی جمع وسيعی ازمردم نيشابورعليه ستم و بيداد و                            

درادامه اطالعيه ضمن اشاره به گرانی شدید          ."   گرانی و عليه حکومت اسالمی تبدیل شد         
کاالها و ارزاق عمومی و افزایش سرسام قيمت ها که فشارهای اقتصادی ومعيشتی                                    
کمرشکنی را بردوش توده های مردم افکنده و کارگران و زحمتکشان عموم شهرهای ایران               

فشارهای !  مردم زحمتکش و مبارز ایران             "  چنين آمده است     .  را به ستوه آورده است          
اقتصادی و معيشتی روزافزونی که تحت حاکميت جمهوری اسالمی برمردم وارد می شود                 

. اکنون کارد واقعًا به استخوان رسيده است       .ها فراتررفته است    ازحّدتوان و ظرفيت تحمل آن     
اند و ازستم و      کارگران واکثریت مردم زحمتکش ایران،ازوضعيت موجود به شدت ناراضی         

ها،   شورش و تظاهرات اعتراضی مردم نيشابورعليه گرانی       .  آمده اند   سختی وگرانی به تنگ   
شورش و تظاهرات     .  است  بيان نارضایتی ازوضعيت موجود وخواست مردم به تغييرآن               

های اعتراضی      شورش.  ها، تنها یک آغاز است              اعتراضی مردم نيشابورعليه گرانی         
بزرگتِرارتشی ازگرسنگان و ستمدیدگان عليه فقروگرانی وبرای دگرگونی وضع موجود                    

برای رهائی ازچنگ فقر و گرانی وگرسنگی، برای پایان دادن به معضالت                   .  درراه است 
اقتصادی و معيشتی و رهائی از وضع موجود، باید عليه رژیم ستمگر جمهوری اسالمی به                  

بارآورده   قيام و انقالب برخاست و این رژیم ارتجاعی را باتمام مصائبی که برای مردم به                     
 .است به گورسپرد

 
عنوان اطالعيه    فرهنگی عرب را متوقف کنيد                    –سرکوب و اعدام فعاالن سياسی                  

" این اطالعيه چنين آغاز می شود      . اتشارداد ١٣٩١ تير   ٢٣ست که سازمان درتاریخ        دیگری
بر طبق خبرهای انتشار یافته از سوی فعاالن مدنی و حقوق بشر از اهواز، دادگاه انقالب                        

های محمدعلی عموری         فرهنگی به نام       -این شهر، پنج شهروند عرب و فعال سياسی                   
التحصيل دانشگاه صنعتی اصفهان و دبير یک نشریه دانشجوئی به زبان عربی، هاشم                   فارغ

های شهر رامشير، هادی راشدی و دو برادر دیگر به                  شعبانی معلم زبان عربی دبيرستان       
مدنی این شهر را به اتهام اقدام عليه امنيت            -های مختار و جابر آلبوشه از فعاالن سياسی          نام

ها ابالغ نموده      ملی و محاربه با خدا به اعدام محکوم نموده و این حکم را به خانواده آن                           
های عباس، طه و              درادامه اطالعيه ضمن اشاره به اعدام سه برادر به نام                            ."  است

رژیم ارتجاعی  "  عبدالرحمان حيدریان و جوان دیگر به نام علی شریفی ،چنين می نویسد                   
های غير فارس را       جمهوری اسالمی طی بيش از سه دهه حاکميت جنایتکارانه خود، مليت              

ها و تبعيضات ملی قرار داده و در برابر هر خواست دموکراتيک               در معرض شدیدترین ستم   
این .  های تحت ستم ایران به قهر و سرکوب و اعدام متوسل شده است               خواهانه مليت   و آزادی 

رژیم در تمام دوران حيات خود جز قتل و زندان و اعدام و جز تشدید ستم و نابرابری                                  
درادامه ."  های تحت ستم ایران نداشته است          ارمغان دیگری برای مردم زحمتکش و مليت          

گرانه رژیم جمهوری اسالمی عليه فعاالن سياسی          اطالعيه، سازمان تمامی اقدامات سرکوب    
به ویژه اعدام شهروندان عرب خوزستانی را قویًا نموده و درپایان چنين نوشته                                              

همچنين صدور حکم اعدام برای پنج شهروند دیگر عرب را             )  اقليت(سازمان فدائيان   "است
کند و خواستار لغو فوری این احکام و آزادی فوری و بی قيد و شرط این                                     محکوم می  

های   خواهان برابری تمام مليت   )  اقليت(سازمان فدائيان   .ست  زندانيان و همه زندانيان سياسی     
لذا، هر گونه ستم، تبعيض و نابرابری ملی، باید فورًا و بدون هيچ قيد و                   .  ساکن ایران است  
 شرطی ملغا گردد

کوشند  مرتجعين بيهوده می
ها را واژگونه جلوه  واقعيت

 خالصه ای از اطالعيه های سازمان

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

برنامه های راديو دمکراسی شورايی در روزهای يکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه هر                 
 .هفته پخش می شود
 . شب به وقت ايران خواهد بود٨ / ٣٠ها هر روز از ساعت  پخش اين برنامه

 . ظهر روز بعد می باشد١٢ صبح و٧ همان شب و نيز ٢٣تکرار آن درساعت 
 .های روزهای قبل پخش خواهد شد در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برنامه

 : هم زمان می توانيد از طريق
  www.radioshora.orgسايت راديو دمکراسی شورايی   

 برنامه های راديو را دريافت کنيد 
 :های راديو دمکراسی شورايی از مشخصات زير استفاده کنيد برای دريافت برنامه

ای     مشخصات پخش ماهواره   
های راديو دمکراسی        برنامه

شورايی را به خاطر بسپاريد     
 .و به ديگران نيز بگوييد

 
گير صدای  شماره پيام

:  دمکراسی شورائی
٠٠۴۵٣۶٩٨٧٢٨١ 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 هلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

های    نامه    )اقليت(سازمان فدائيان   برای ارتباط با    

 . های زیر ارسال نمائيد خود را به یکی از آدرس

اره حساب                     کمک ه شم ی خود را ب ال های م
د            بانکی زیر واریز و رسيد آن را به همراه ک

کی از آدرس           ه ی ان         مورد نظر ب های سازم
 . ارسال کنيد

: شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 )          اقليت(سازمان فدائيان  فکس  شماره

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 
 :نشانی ما برروی اینترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://98.131.106.63/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

 :) اقليت(سازمان فدائيان گير  شماره های پيام

 0031649953423در اروپا                
 00982184693922تهران        -درایران

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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١۵٧ Transponder 

 :فرکانس پخش  مگا هرتز١١۶۴٢٠٠

 :پوالريزاسيون افقی

۴ / ٣ FEC 

٢٧۵٠٠ Symbol rate 

 اطالعيه راديو دمکراسی شورايی
 

 ! زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی،کارگران
 

فریاد رسای تمام    رادیو دمکراسی شورایی، به عنوان         ١٣٨۵ آبان ماه     ٢۵شش سال پيش در تاریخ        
 .کار خود را آغاز کردهای زحمتکش  انسان

رادیوی دمکراسی  : "در آن تاریخ، رادیو دموکراسی با پيام زیراعالم موجودیت و آغاز به کار کرد                 
. اید ست، که تا کنون شنيده شنوید، صدائی متمایز از تمام صداهائی شورائی که اکنون صدای آن را می

خواهيم مدافع    ما می  .  مهای انسانی کارگران باشي       خواهيم بلند گوی دفاع از اهداف و آرمان               ما می  
های برحق و انسانی     خواهيم منعکس کننده خواست    ما می .  پرشور خواست برابری طلبانه زنان باشيم      

دیده را در هر       خواهيم مبارزه شما زنان و مردان ستم           ما می .  يمتمام زحمتکشان شهر و روستا باش        
کارخانه و کارگاه، در هر مدرسه و دانشگاه، در هر شهر و روستا، به گوش همگان در سراسر                               

خواهيم هر صدا و اعتراضی را که عليه ظلم و بيدادگری، اختناق، استبداد،                       ما می .  ایران برسانيم 
دوستانه  های انسان  خواهيم مروج اندیشه    ما می .  شود، تقویت کنيم    حقوقی، ستم و استثمار بلند می          بی

 ".سوسياليسم باشيم
 

در این شش سال، به رغم همه تنگناها، محدویت ها و مشکالتی که بر سر راهمان بود، تمام کوشش                      
کارگران و  و تالش شبانه روزی دست اندرکاران رادیو بر آن بود تا نسبت به عهد خود با شما                                 

اميد همه کوشندگان و دست اندرکاران .  وفادار باشيمزحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی
 . رادیو بر این است که رادیو دمکراسی شورایی به وظایف خود عمل کرده باشد

 به کار   ١٣٩١ مرداد   ١١ مطابق با    ٢٠١٢پس از شش سال تالش مستمر، این رادیو از اول اگوست              
اما، پایان کار رادیو هرگز به معنای پایان عهدی که شش سال پيش با شما یاران                  .  خود پایان می دهد   

در پایان شش سال تالش بی وقفه برای رساندن صدای . و عزیزان شنونده بستيم، نيست و نخواهد بود
دمکراسی به گوش تان، اینک بر آنيم تا با یاری شما عزیزان، تلویزیون دمکراسی شورایی را                                

بر این اميد هستيم آنگونه که در این شش سال، یار، همراه و مشوق ما بوده اید،                   .  جایگزین آن سازیم  
 . پس از این نيز تنهایمان نگذارید

های تلویزیونی و دیگر اطالعات مربوطه، متعاقبا از طریق              تاریخ شروع، ساعات و کانال برنامه        
 خواهد  کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی           سایت و نشریه به اطالع شما           

 .       رسيد
 ١٣٩١ تير ٢٠   

 راديو دموکراسی شورايی


